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International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable Development
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Úvodní
slovo rektora
Vážené studentky a studenti,
milé nové kolegyně
a noví kolegové,
mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé
ve svém životě plně pronikat do všech oblastí vysokoškolského života. Seznamujete se s jeho různorodostí, s jeho
krásami, ale i s jeho obtížemi. Doufám, že během svého
působení na České zemědělské univerzitě v Praze zjistíte,
že právě v oněch obtížích je nakonec ukryta krása univerzitního studia. Setkání s novým prostředím není vždy jednoduché. Možná jste už význam tohoto prostého tvrzení
zažili i tady v Suchdole.
Nové prostředí často přináší nutnost přizpůsobit se zavedeným a ustáleným normám a pravidlům. Mnohokrát
si musíte zvykat na jiné struktury, na jiné způsoby jednání, které jsou však nastaveny tak, abyste zdárně dosáhli
svého cíle – úspěšně absolvovali vysokoškolské studium.
Vím, že pro vás, kteří do našeho prostředí přicházíte, to
nemusí být snadné. K tomu, abyste různé zvláštnosti akademické půdy a akademické obce bez problémů zvládali,
vám chce napomoci tento průvodce.
Jsem rád, že jste si ke svému studiu vybrali naši univerzitu, která má renomé jak v oblasti vzdělávání, tak i ve vědě
a výzkumu, a také ve sféře mezinárodní. O tom se budete
neustále přesvědčovat. A těší mne, že jako její vrcholný
představitel mám prostřednictvím těchto řádek možnost
vás přivítat mezi členy akademické obce ČZU. Právě proto
jsem vás oslovil, kolegyně a kolegové. Jako členové akademické obce ČZU jste se stali součástí celku více než
27 tisíc studentů, akademických, vědecko-výzkumných
i administrativních a dalších pracovníků působících na aka-

demické půdě ČZU. Seznámit se s tak početnou institucí
nemusí být vždy jednoduché. Avšak věřte mi, čím více
a lépe pochopíte prostředí, ve kterém studujete, tím snáze dosáhnete svých cílů. Společně s dalšími kolegyněmi
a kolegy z akademické obce vám přeji úspěšné studium
a těším se na osobní setkání, ať už při výuce, při mimoškolních aktivitách, nebo u promocí.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor
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Historie ČZU

Studium na ČZU

Univerzita byla založena před více než sto lety.
Dne 26. října 1906 schválil císař František Josef I.
zřízení samostatného zemědělského odboru na
Českém vysokém učení technickém v Praze. Vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství při
Českém vysokém učení technickém v Praze vznikla
roku 1920.
Samostatná Vysoká škola zemědělská byla založena v roce 1952 a 1. ledna 1995 byla přejmenována
na Českou zemědělskou univerzitu v Praze.
Od té doby naše univerzita vychovala desítky tisíc
odborníků, kteří se uplatnili ve vedoucích funkcích
v mnoha odvětvích českého i světového podnikání a významně přispěli k rozvoji národní i světové
ekonomiky, podíleli se i na rozvoji vědních oborů
a výchově nových odborníků.

Česká zemědělská univerzita v Praze je moderní
špičkové vědecké a pedagogické pracoviště, známé v Evropě i ve světě a patří mezi prestižní české
„kamenné“ univerzity.
O studium je dlouhodobě velký zájem a počet zájemců o studium se rok od roku zvyšuje.
Univerzita nabízí studium ve 43 bakalářských,
52 magisterských a 18 doktorských studijních programech. S více než 27 tisíci studenty zaujímá univerzita osmé místo mezi 26 českými univerzitami
a třetí místo v Praze.
Nové studijní obory nabízejí výuku v anglickém jazyce. Byla uzavřena řada dohod o spolupráci se zahraničními univerzitami, které se na této výuce podílejí. Výrazně se zvýšil počet zahraničních mobilit.
Všechny studijní programy a studijní obory nabízejí

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Euroleague for Life Sciences (ELLS)
Euroliga pro vědy o životě je síť sedmi prestižních evropských univerzit, včetně ČZU, které
spolupracují v oborech managementu přírodních
zdrojů, zemědělských a lesnických věd, věd o životě, veterinárních věd a environmentálních věd.
Euroliga je zaměřená na podporu společných
studijních programů, mobilit studentů i učitelů
a na zajištění kvality univerzit. Prostřednictvím
sdílení odborných znalostí a zdrojů tato síť zvyšuje národní a mezinárodní pozici a potenciál
všech partnerských univerzit.

Struktura ČZU
Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí studentům vzdělávání na šesti fakultách a ve vysokoškolském institutu:









vzdělávání v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu. Všechny studijní programy a studijní obory již byly transformovány na
třístupňové studium – bakalářské, navazující magisterské, doktorské.

Provozně ekonomické fakultě – PEF
Fakultě agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů – FAPPZ
Technické fakultě – TF
Fakultě lesnické a dřevařské – FLD
Fakultě životního prostředí – FŽP
Fakultě tropického zemědělství – FTZ
Institutu vzdělávání a poradenství – IVP

Veškeré informace o ČZU
naleznete na www.czu.cz.
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Univerzitní areál
První dny na akademické půdě ČZU budou krátké. Zaměstná vás shánění potřebných záležitostí
ke studiu (ISIC, menza, skripta, kolej atd.). Abyste
věděli, kam se vydat, máte na vnitřní dvoustraně
průvodce zobrazenou mapu areálu. Kdybyste se
nemohli zorientovat, sledujte informační cedule
v areálu ČZU nebo web http://oris.czu.cz. Na něm
stačí zadat místo, odkud a kam se chcete dostat,
a výsledná cesta se vám promítne jako červeně vyznačená trasa. Když ani to nepomůže, neváhejte se
zeptat nebo využijte virtuální prohlídku na kiosku
u vstupu do areálu. Univerzita se nachází na jednom místě. To znamená, že i všechny běžně roz-

vrhované učebny pro výuku jsou v tomto areálu
(kromě IVP).
Každá učebna má specifické číselné označení. Když
je číslo uvedeno římskými číslicemi (II, III, V apod.),
jedná se o posluchárnu, a ty jsou většinou v přízemí
budov. Co se týče ostatních místností, první číslice
znamená vždy označení patra, ve kterém se místnost nachází.
Všechny informace o místnostech, konkrétních trasách či osobách naleznete opět na webu http://
oris.czu.cz. Tento systém umožňuje vyhledávání
tras mezi budovami i mezi místnostmi. Lze vyhledávat jak podle čísel místností (a to včetně pokojů
na kolejích), tak i podle jmen.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Parkování
v areálu
Pro ty z vás, kteří k nám do areálu nebudou dojíždět
MHD, ale autem, nabízí kampus v Suchdole stovky
parkovacích míst. Podmínkou pro vjezd do areálu
přes závory je použití ISIC karty nebo unikátního systému identifikace vozidel. Po přihlášení na http://
is.czu.cz – uživatelská nastavení – nastavení údajů
zadáte státní poznávací značku svého vozidla a závory vás automaticky vpustí do studentských parkovacích zón. Doporučujeme velkokapacitní parkoviště
P1 nalevo od hlavního vjezdu do areálu.

Studium
a předpisy
Po celou dobu studia je pro vás důležitý Studijní
a zkušební řád ČZU v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech,
který stanovuje přesná pravidla, práva a povinnosti studenta. Spolu s ostatními důležitými vnitřními předpisy jej naleznete na www.czu.cz v sekci
O ČZU – Oficiální dokumenty nebo v sekci Studium
– Odkazy.
Další předpisy, se kterými se raději seznamte hned
na začátku studia, jsou Stipendijní řád ČZU, Disciplinární řád pro studenty ČZU v Praze, Harmonogramy
akademického roku, Stanovení poplatků spojených
se studiem a výše úhrad za poskytnuté služby. V neposlední řadě zde najdete i zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva
semestry – zimní a letní. Semestr se skládá z období výuky, zkouškového období a prázdnin. Přesné
rozvržení najdete právě ve výše zmiňovaném Harmonogramu akademického roku. Pokud budete mít
nějaké problémy se studiem, obraťte se na studijní
oddělení domovské fakulty, studijní oddělení rekto-

rátu nebo na Centrum komplexního poradenství.
Všechny studijní předpisy a informace najdete na
webové stránce domovské fakulty. Po celou dobu
studia se obracejte primárně na studijní oddělení
domovské fakulty.

Poplatky spojené se studiem

Poplatky za delší studium

Pokud studujete první vysokou školu, máte nárok
na:
3+1 rok studia bez poplatku v bakalářském
programu,
2+1 rok studia bez poplatku v navazujícím
magisterském programu.
Poplatek za delší studium vám škola vyměří, pokud
jste již nějakou vysokou školu v bakalářském nebo
magisterském studijním programu studovali a ukončili ji jinak než úspěšně (studium jste započali, zanechali a nemáte z něj titul). Toto neúspěšné studium
se přičítá k současnému studiu na VŠ. Studenti/
studentky s evidovanou uznanou dobou rodičovství
jsou osvobozeni od poplatku za delší studium. Více
informací naleznete na www.czu.cz v sekci Studium
– Odkazy

Poplatky za další studium

okud jste absolvovali VŠ a nyní studujete
P
ve stejném nebo nižším studijním programu (tj.
ve stejné nebo nižší úrovni), bude vám vyměřen
poplatek za další studium. Do odstudované doby
se započítává jen studium na veřejných vysokých
školách v ČR, předchozí studium na soukromých
vysokých školách se nezapočítává. Další informace najdete na www.czu.cz v sekci Studium
– Odkazy.

Nezapomeňte zrušit všechna studia,
na která jste se zapsali,
a nehodláte je navštěvovat!
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Stipendia
Stipendijní řád a podmínky přiznávání stipendií naleznete na www.czu.cz v sekci Studium – odkazy.
Aktuální informace pro přiznání stipendia obdržíte
prostřednictvím školního e-mailu, případně naleznete na http://is.czu.cz a také na infopanelech.

Sociální stipendium
O toto stipendium lze žádat na studijním oddělení
domovské fakulty/institutu v případě, že pobíráte
přídavek na dítě, a příjem vaší rodiny za kalendářní
rok nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny. Povinnou přílohou k žádosti je Sdělení pro účely
přiznání stipendia. Potvrzení vydává studentovi
na vlastní žádost příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště.

Student prezenčního studia si může nechat vystavit studijní průkaz ISIC/ČZU
a student kombinovaného studia studijní
průkaz ALIVE/ČZU. Studentské ISIC či jiné
karty vydané mimo univerzitu nejsou platným
identifikačním průkazem studenta ČZU!

Nezapomeňte, že do IS musíte zadat své číslo
účtu, jinak vám žádné
přiznané stipendium nebude vyplaceno!

Ubytovací stipendium
Na toto stipendium máte nárok v případě, že studujete v prezenční formě studia, nestudujete na jiné
vysoké škole (kde jste studium začali dříve), nepřekročili jste standardní dobu studia (v bakalářském
studiu 3 roky, v magisterském studiu 2 roky, v doktorském studiu 3, 4 roky), bydlíte jinde než v místě
studia, nebo jste na studijní stáži v zahraničí.
O stipendium je třeba požádat elektronicky v UIS
http://is.czu.cz. V agendě „Studium“, odkaz „Portál studenta“ naleznete možnost „Žádost o ubytovací stipendium“. Před podáním žádosti je nutné
zadat číslo účtu pro výplatu stipendia pod možností „Bankovní spojení“.

Pojištění
Sociální pojištění
Student není povinen se hlásit k platbě sociálního
pojištění, pokud není zaměstnán nebo OSVČ.

Mimořádná stipendia

Zdravotní pojištění

jsou udělována studentům za aktivity, které výrazně převyšují jejich běžné studijní povinnosti
(např. reprezentace ČZU, záslužná práce ve
volném čase související s ČZU). Na úrovni fakult
jsou přiznávána prospěchová stipendia a také
stipendia studentům prvního ročníku bakalářských oborů, kteří se umístili v některé z olympiád či jiných soutěží pro studenty SŠ pořádaných
pod záštitou MŠMT. Sportovní stipendium je
pak určeno studentům, kteří se účastní nejvyšších soutěží a zároveň dosahují výborných studijních výsledků.

Student je povinen hlásit změny související s pojištěním své pojišťovně do 8 dnů. Studenty ČZU
do 26 let hlásí ČZU do registru studentů VZP bez
ohledu na to, v jaké pojišťovně je student pojištěn
(mimo studenty–cizince a studenty celoživotního
vzdělávání). Pokud je student OSVČ, ČZU ho také
hlásí do registru VZP a zároveň si student sám
platí zálohy podle skutečné výše příjmu.
V případě, že student absolvuje studium a bude
pokračovat ve studiu v dalším stupni, trvá ochranná lhůta 3 měsíce následující po měsíci, ve kterém

ZÁKLADNÍ INFORMACE

student absolvoval. V případě, že absolvent nebude pokračovat ve studiu, trvá ochranná lhůta
1 měsíc po měsíci, ve kterém absolvoval.

Studentský
průkaz
Studentům ČZU potvrzuje studijní průkaz (SP) jejich
studentskou příslušnost. SP je multifunkční čipová
karta, která slouží jako průkaz totožnosti. Studenti
jej předkládají spolu s výkazem o studiu (indexem)
při absolvování zkoušek během studia. SP dále
umožňuje stravování v areálu, vstup do PC laboratoří atd. Držitel SP ISIC (včetně licence ISIC) může
čerpat řadu dalších výhod (více na www.isic.cz).
Kartu získáte na základě vyplnění evidenčního listu
s žádostí o SP. Karta vám bude vyrobena v budově
SIC (1. patro, č. m. 236b). Při výrobě průkazu je třeba předložit výkaz o studiu nebo občanský průkaz.
Aby byl SP funkční, je třeba jej aktivovat ve studentské pokladně ve vestibulu SIC (přízemí). Aktivace SP je zpoplatněna částkou 100 Kč, aktivace SP
s licencí ISIC pak částkou 250 Kč. Teprve po zaplacení a případném nahrání aplikace UEP (univerzitní
elektronická peněženka) je SP možné využívat.

UEP

studijní poplatky, platby za tiskové a knihovní služby, dále možnost platit v bufetech a restauracích
v areálu ČZU, v nápojových automatech atd. V současné době je možné využít UEP (viz www.food.
czu.cz):
 P
latby v menze - možnost platit za stravu v menze a v bufetu EUREST.
 P
latby v restauracích a bufetech s dotací
Food point – uživatelé mohou využít platby v restauraci Na Farmě, Club C, řeznictví,
bufetu PEF, bufetu MCEV, večerce na koleji
E, F, bufetu FAPPZ, bufetu TF, baru Kruhová
hala, restauraci kolej G, bufetu SIC a dalších.
 P
latby v prodejně ČZU shop, v menze.
 P
latby kolejného – platbu za kolejné a poplatky spojené s ubytováním je možné
uskutečnit na každém z kiosků UEP.
 P
latba studijních poplatků – během zimního semestru bude zprovozněna možnost
platby poplatků spojených se studiem
přes UEP na každém z kiosků UEP.
Kartu je možné nabít již při prvotní personalizaci
v pokladně SIC (vložením hotovosti). Doporučujeme nabít si UEP částkou minimálně 500 Kč. Hotovostní dobití UEP lze provést v samoobslužných
automatech (kioscích UEP) rozmístěných v areálu univerzity. UEP je možné dobíjet i převodem
z účtu. Pro více informací navštivte stránku www.
uep.czu.cz.

Rozmístění dobíjecích kiosků UEP



UEP je elektronický platební systém pro studenty
a zaměstnance ČZU umožňující uživatelům prostřednictvím nových identifikačních průkazů jednoduchý a centralizovaný způsob placení za služby
a zboží, které nabízí a poskytuje univerzita a smluvní
partneři působící v areálu ČZU. Jedná se především
o platby za stravování v menze, platby kolejného,








ve vestibulu PEF
vedle studentské pokladny SIC
ve vestibulu menzy – 3x
ve vestibulu koleje JIH
ve vstupních prostorách Technické
fakulty (prostřední vchod vedle bufetu)
na FAPPZ (u bufetu)
v přízemí MCEV (pod schodištěm)
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Informační
systémy (IS)
Pro přístup do všech informačních systémů na ČZU
slouží studentům jednotné přihlašovací údaje. Tedy
jedno přihlašovací jméno (neboli login) a heslo. Login
je po celou dobu studia neměnný. Skládá se z pěti
písmen a trojčíslí. Login vždy začíná písmenem X,
dále následují první tři písmena příjmení a první písmeno křestního jména (obojí psáno bez diakritiky).
Heslo si mohou studenti v průběhu studia libovolně měnit. Změnu hesla lze provádět pouze v Univerzitním informačním systému (http://is.czu.cz)
v agendě „Nastavení informačního systému“, odkaz
„Změna hesla“. Požadavky na tvar hesla jsou uvedeny přímo v agendě změny hesla.
Svůj login a inicializační heslo pro první přístup
do Univerzitního informačního systému se dozvíte
při zápise do studia. Současným studentům pro přihlášení slouží stále stejné údaje. Po prvním přihlá-

Mobilní aplikace Moje ČZU
Moje ČZU je oficiální mobilní aplikace pro studenty, zaměstnance a návštěvníky České zemědělské univerzity v Praze. Aplikace je určena
pro mobilní operační systémy Android a iOS
a je možné ji zdarma stáhnout na Google play
/ App Store (odkazy na stažení jsou na http://
moje.czu.cz). Aplikace obsahuje moduly pro
různé oblasti použití, například UEP, Menza,
FoodPoint a Váš názor, další moduly se připravují. Některé moduly pracují s uživatelskými
daty, a proto vyžadují autorizaci – přihlášení uživatelským jménem a heslem. Jedná se
o stejné údaje, jaké používáte např. k přihlášení
ke svému studentskému účtu.

Při zadávání heslo raději kopírujte,
nepřepisujte. Zamezíte tím možným
záměnám písmen (např. písmeno velké
O a číslice 0 nebo malé l a velké I).

šení je doporučeno provést změnu hesla v modulu
Nastavení informačního systému.

UIS (Univerzitní informační systém)
UIS se říká informačnímu systému pro studenty
a pedagogy ČZU (http://is.czu.cz) .
Studenti zde naleznou především:
 rozvrh
 přehled známek
 z
ápis povinně volitelných
a volitelných předmětů
 aktuality
 možnost přihlašování na zkoušky
 osobní údaje studenta
 elektronickou žádost o ubytovací stipendium
 informace o vyplacených stipendiích

ZÁKLADNÍ INFORMACE








p
 sát testy a průběžně si
ověřovat vlastní vědomosti
m
 ít neustále přehled o probíhajícím
akademickém roce
sledovat aktuální události a termíny
mít vlastní blog

Office 365 – školní e-mailové schránky
ČZU využívá služeb Office 365. Studenti tak mají
k dispozici nejen email, ale i další doplňkové služby
jako jsou:
 online úpravy dokumentů
 zasílání rychlých zpráv a videokonference
 diskové úložiště One Drive

Mnoho užitečných tipů
naleznete na stránce OIKT
na Facebooku:
www.facebook.com/
OIKT.czu.cz




a poplatcích spojených se studiem
formuláře k hodnocení výuky
systém kvalifikačních prací

IS MOODLE
Moodle (http://moodle.czu.cz) je celouniverzitní
e-learningový systém určený pro podporu výuky.
Najdete v něm kurzy k jednotlivým předmětům
a v nich studijní materiály, diskusní fóra, úkoly, přednášky, chaty, ankety ...
Systém Moodle na ČZU vám umožňuje:
 procházet jednotlivé kurzy obsahující
informace a materiály ze zvolených předmětů
 komunikovat s ostatními studenty
 komunikovat s vyučujícími
 odevzdávat zadané úkoly on-line přímo v kurzu

L icence k MS Office 2013 po dobu studia zdarma
(podmínkou pro instalaci je status studenta ČZU čili
aktivní účet v Office 365, v systému Office 365 se
nachází instalace tohoto software).
Studentský e-mail je na adrese https://mail.studenti.czu.cz a slouží pro komunikaci mezi školou
a studentem. Zasílají se na něj důležité studijní
informace ze studijního oddělení, od vyučujících,
informace o vypsání termínů zkoušek a výsledků
zkoušek.
Často je to také jediná možnost, jak kontaktovat
ostatní spolužáky, na které nemáte jiné spojení.
Bližší informace a návody naleznete na moodle.
czu.cz v kurzu „Office 365“.

V případě potíží se obraťte na
Helpdesk OIKT, který sídlí na
rektorátu (RE/002), můžete také
napsat na helpdesk@czu.cz nebo
volat na tel. 224 384 444.
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Přístup
na internet
K přístupu na internet lze využít tato místa:
 internetový pavilon na rektorátu (8.00–22.00)
 učebny PEF (7.00–21.00)
 mezanin zadního schodiště FAPPZ
(6.00–21.00)
 učebna FAPPZ A55 (není-li výuka 8.30–18.00)
 učebny TF (7.00–21.00)
 vestibul TF (7.00–21.00)
 vestibul zadní (staré) budovy
FŽP a FLD (6.30–19.00)
 laboratoř JIH (9.00–23.00)
 laboratoř F (9.00–16.00)
 SIC ( 8.00–20.00)
Aktuální přehled učeben, vybavení HW a SW a otevírací dobu naleznete na www.oikt.czu.cz v sekci
střediska / provoz.

Wi-fi síť
V areálu ČZU je provozována bezdrátová síť Eduroam, která je dostupná všem studentům ČZU. Jedná
se o federovanou síť participujících institucí po celém světě. Uživatel má jediný účet (ve své domovské síti) a tento účet jej opravňuje k použití bezdrátové sítě kteréhokoliv člena projektu. Síť umožňuje
připojení k veřejným internetovým zdrojům a veřejným zdrojům ČZU.
Pro připojení do sítě Eduroam je potřeba projít základními kroky:
1. P
 rovedení aktivace a vytvoření hesla
http://is.czu.cz
2. Konfigurace zařízení.
Všechny potřebné údaje pro připojení do sítě Edu-

roam, včetně podrobných návodů a konfiguračního
souborů pro MS Windows, naleznete na stránkách
http://eduroam.czu.cz.

Studijní
a informační
centrum
Studijní a informační centrum ČZU (SIC) plní funkci
univerzitní knihovny ČZU. Studentům zpřístupňuje
veškeré informační zdroje, které budou potřebovat ke studiu. Více informací najdete na www.sic.
czu.cz nebo na https://www.facebook.com/sic.
czu.cz. Mezi základní služby zajišťované SIC patří půjčování studijní literatury, přístup k zahraničním elektronickým odborným zdrojům (databáze,
e-knihy), prostory pro samostatné studium (velká
studovna, čítárna časopisů, počítačová studovna),
týmové studovny, přednáškové akce a semináře,
konzultační služby (citování literatury, příprava
kvalifikační práce), vydávání studentských karet,
E-shop ČZU atd.

Informace o studiu v zahraničí
V rámci programu „Erasmus+“ se mohou studenti účastnit dvou typů mobilit: praktických
stáží pro studenty již od prvního ročníku bakalářského studia, nebo studijních pobytů pro studenty od druhého ročníku bakalářského studia.
Všeobecné informace o této výborné studijní
příležitosti naleznete na webových stránkách
ČZU, Oddělení mezinárodních vztahů v záložce
Erasmus+
http://www.czu.cz/cs/?r=350.

Ve studentské pokladně ve vestibulu SIC
si mohou studenti zakoupit autobusovou místenku v systému AMS BUS, a to
jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní
spoje. V prodejně upomínkových a propagačních předmětů v přízemí menzy
je také možné zakoupit časové kupony
Pražské integrované dopravy.

Registrace do knihovny
K vyhledání informací o dostupné studijní literatuře je možné využít on-line knihovní katalog (viz
http://aleph.czu.cz) nebo systém EDS (vyhledávací okénko na hlavní stránce SIC). Katalog vyhledává pouze v tištěných dokumentech uložených
na ČZU, EDS pak ve všech informačních zdrojích
včetně elektronických databází.
V katalogu lze vyhledávat bez přihlášení, tj. jako
„host“. Registrovaný uživatel může po přihlášení

nejen vyhledávat, ale také prohlížet v sekci „Čtenář“ informace o svých výpůjčkách (aktuálních
i minulých) a stavu požadavků na výpůjčku (tj. rezervací u titulů, které měl půjčené někdo jiný) nebo
prodlužovat výpůjční dobu.
V katalogu i v EDS lze hledat podle klíčových slov,
slov z názvů, jmen autorů a dalších údajů o dokumentech. Před uskutečněním výpůjčky je třeba

Navštivte některou ze
vzdělávacích akcí SIC.
Na seminářích se naučíte, jak správně citovat
literaturu, jak vyhledávat
informace či jak má vypadat kvalitní odborný
text. Nabídku vzdělávacích kurzů a kontakty na
lektory najdete na webu
SIC v sekci „Vzdělávání“.

nejprve v katalogu či EDS ověřit, zda se žádaný
dokument nachází přímo v knihovně SIC a zda je
jeho výpůjční status absenční (je možné ho vypůjčit domů). U knih je doba půjčení 1 měsíc, u skript
2 měsíce. Pokud dokument nemá vypůjčen jiný
uživatel, stačí nahlásit jeho signaturu u výpůjčního
pultu a knihovnice ho po předložení studentského
průkazu ČZU/ISIC zájemci vydá.

E-shop ČZU
Na adrese https://eshop.czu.cz/ je umístěn elektronický obchod České zemědělské univerzity
ČZUeshop, který nabízí studijní literaturu doporučovanou k jednotlivým předmětům vyučovaným
na ČZU.
V e-shopu se lze orientovat několika způsoby.
Skripta jsou uspořádána podle fakult, kateder
a dalších kritérií, podle nichž je možno katalog procházet. Jinou možností je využití jednoduchého
a pokročilého vyhledávání. Jednoduché vyhledávací pole je umístěno hned na úvodní straně e-shopu
v její pravé horní části. K formuláři pokročilého vyhledávání se dostanete kliknutím na položku „Pokročilé vyhledávání“ dole na liště s logem. Do něj
lze zadat více údajů najednou, např. příjmení autora a název publikace.
Výdejní místo ČZUeshopu je umístěno v kanceláři
č. 110 v budově SIC. Výdej objednávek je možný
pouze na základě elektronické objednávky, kterou
je možno vyzvednout osobně po obdržení potvrzujícího e-mailu. Otevřeno je od pondělí do pátku
vždy v časech 9.00–12.00 a 13.00–15.00 nebo
podle dohody. Platit lze hotově, UEP nebo platební kartou, případně lze zboží zaslat poštou na dobírku nebo oproti platbě předem na účet.

Prodejny skript
Studijní literaturu si studenti mohou zakoupit
v prodejně reprografického studia PEF (suterén
PEF, viz www.reprografickestudio.cz), v prodejně

Využijte také služeb NTK
ČZU spolupracuje v oblasti poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb
s Národní technickou knihovnou (NTK), která
sídlí v areálu vysokých škol v Praze-Dejvicích
(adresa: Technická 6/2710), a je pro studenty
ČZU velmi snadno dostupná. Všichni studenti
ČZU v Praze se mohou v NTK zdarma zaregistrovat – je však nutné vlastnit platnou studentskou kartu. Po úspěšné registraci je již možné
využívat všechny služby a fondy, které NTK
svým uživatelům nabízí. Jedná se zejména
o bohaté fondy časopisů (především z oblasti
technických, přírodních a ekonomických věd) –
a to v tištěné i elektronické podobě. Více na
webových stránkách www.techlib.cz.

Powerprint, s. r. o. (naproti autobusové zastávky Zemědělská univerzita, viz www.powerprint.
cz). Další studijní literaturu je možné získat přímo
na katedrách, které zajišťují výuku jednotlivých
předmětů.

V případě, že jsou všechny exempláře stejného
titulu vypůjčené, lze prostřednictvím knihovního
katalogu zadat požadavek (rezervaci) na výpůjčku. Po vrácení publikace je zájemci doručen
informační e-mail. Dokument pro něj bude připraven k vyzvednutí po dobu 6 pracovních dnů.
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Katedra tělesné
výchovy
Sportovní život na ČZU organizuje katedra tělesné výchovy. Máme krásný sportovní areál s řadou
vnitřních i venkovních sportovišť (krytý bazén, dvě
tělocvičny, posilovnu, travnaté fotbalové hřiště
s atletickou dráhou, fotbalové hřiště s umělou trávou, tenisové kurty a tenisovou halu, volejbalové
a beachvolejbalové kurty, rehabilitační zařízení aj.).
Kromě povinné tělesné výchovy, kterou mají všichni
studenti I. ročníků bakalářského studia (kromě studentů FŽP a některých oborů na FAPPZ), mohou
sportovat všichni studenti univerzity dle vlastního
zájmu a výběru z široké nabídky možností na KTV.
Studenti mohou dobrovolně docházet na hodiny TV
na vybraný sport z nabídky KTV (namátkově fotbal,
basketbal, volejbal, florbal, plavání, různé druhy cvičení – aerobik, jóga, kondiční cvičení aj., kanoistika,

stolní tenis, frisbee a další). Sportovat však lze i neorganizovaně a individuálně s využitím sportovního
zázemí ČZU. Velmi atraktivní jsou sportovní kurzy,
které pořádá KTV pro všechny studenty bez omezení. Těchto kurzů se mohou studenti zúčastňovat
po celou dobu studia. V zimě se jezdí do atraktivních českých i alpských lyžařských středisek. V létě
je nabídka kurzů velmi široká (vodácké kurzy na Vltavě a na divokých řekách v Rakousku, turistické
kurzy v českých a slovenských horách, cyklistické
kurzy v Rakousku a na Šumavě, kurzy windsurfingu
a jachtingu, sportovní pobyty u moře ve Španělsku
a v Chorvatsku a mnoho dalších).
Na univerzitě máme sportovní klub TJ ČZU Praha,
kde najdou uplatnění výkonnostní sportovci i zájemci o rekreační sport. Mezi nejúspěšnější výkonnostní
sporty patří basketbal, volejbal, fotbal, futsal, běh
na lyžích, frisbee, horská kola. K oblíbeným oddílům
s rekreačním zaměřením patří např. oddíly aerobiku
a jiných forem cvičení, kanoistiky, potápění, kulturistiky, florbalu.
Vrcholoví a výkonnostní sportovci z řad studentů reprezentují ČZU na Českých akademických
hrách a republikových akademických mistrovstvích
a na významných sportovních soutěžích a turnajích.
Každoročně vyhlašuje rektor společně s KTV anketu
o nejlepšího sportovce roku na ČZU.
V průběhu roku se na univerzitě pořádají tradiční
sportovní akce pro studenty (Rektorský sportovní
den, Běh o pohár rektora ČZU a různé sportovní turnaje). Více informací naleznete na www.ktv.czu.cz.
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Plán areálu a přehled učeben
BUDOVA

ZKRATKA

BUDOVA

ZKRATKA

RK
RK

RKUI
RKUII
RKU

FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD

LI
LII
L016
L023
L024
L054
L155
L171
L232
L255
L271
L332
L356
L372
L125

pavilon 1

TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF

M06/1
M08/1
M09/1
M6/1
M121/1
M124/1
M127/1
M217/1
M219/1
M220/1

pavilon 2

TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF

M013/2
M017/2
M115/2
M117/2
M216/2
M218/2
M220/2

pavilon 3

TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF

M215/3
M014/3
M119/3
M125/3
M214/3
M220/3
MO13/3
M121/3
M123

pavilon 4

TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF

M5/4
M15/4
M16/4
M26/4
M34/4
M38/4
M39/4
M40/4
M54/4
M60/4
M77/4

PROVOZNĚ
EKONOMICKÁ FAKULTA
BUDOVA

ZKRATKA

PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF

EI
EII
EIII
EIV
EV
E115
E119
E223
E239
E255
E309
E315
E323
E333
E341
E355
E409
E423
E431
E439
E455
C11
C12
C13
C14
C21
C22
C23
C24
EA105

KTV

ní

MI
MII
MIII

lišt

TF
TF
TF

Fakulta lesnická
a dřevařská

Síd

AI
AII
AIII
AIV
A14
A18
A55
A126
A132
A137
A208
A218
A220
A226
A233
A237
A310
A320
A322
A328
A341
A410
A416
A418
A420
A422
A435
A22
A108
C1
C109
C111
C112
C118
C241
C121
D
JÍZDÁRNA

KRUHOVÁ HALA

ní

ZKRATKA

FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
FAPPZ
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFD
FAPPZ

ZKRATKA

lišt

BUDOVA

TECHNICKÁ FAKULTA
BUDOVA

Fakulta
životního prostředí
BUDOVA

ZKRATKA

FZP
FZP
FZP
FZP
FZP
FZP
FZP
FZP
FZP
FZP
FZP
FZP
FZP

ZI
ZII
Z017
Z019
Z028
Z030
Z115
Z117
Z118
Z119
Z120
Z225
Z342

Síd

Fakulta agrobiologie,
potravinových
a přírodních zdrojů

BUS Kamýcká

VÝUKOVÝ PAVILON T
BUDOVA

ZKRATKA

T
T
T
T
T
T

TI
T135
T137
T219
T220
T221

KATEDRA JAZYKŮ
BUDOVA

ZKRATKA

KJ
KJ
KJ
KJ

EA111
EA112
EA114
EA108

REKTORÁT
BUDOVA

ZKRATKA

R
R
R

S16
S19
R110
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pokusná a demonstrační stáj
FZP

SIC

FLD

AFC

DEMONSTRAČNÍ A POKUSNÉ POLE

FAPPZ

TF

AFD

R

RK

VÝUKOVÉ SKLENÍKY,
botanická zahrada

G
EF
BCD

AULA

T

PEF

KJ

menza

JIH
A
r

U Kruhovky

BUS Zemědělská
univerzita

Kamýcká

JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH
JIH

o
ov

.

m

ná

ejs

nd

a
Br

KOLEJE JIH	
BUDOVA

Ho

Internacionální

K

m

iců

ěř

om

ZKRATKA

JIH168
JIH268
JIH368
JIH468
JIH568
JIH008
JIH009
JIH010
JIHS17
JIHS18
JIHS19
JIHS23
JIHS24
JIHS25
JIHS26
JIHS29

KOLEJE BCD
BUDOVA

ZKRATKA

BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCDB-

CD10
BCD11
C62
C63
S1
S2
S3
S4
S6
S7
S8

KOLEJ G	
BUDOVA

ZKRATKA

G
G
G

G227
G327
G427

KOLEJ EF
BUDOVA

ZKRATKA

EF

FPC

KATEDRA
TĚLESNÉ VÝCHOVY
BUDOVA

ZKRATKA

KTV
KTV
KTV
KTV
KTV
KTV

KTVB
KTVE
KTVH
KTVM
KTVP
KTVV

SIC
BUDOVA

SIC
SIC
SIC

ZKRATKA

SIC
SIC-139
SIC-259

Provozně ekonomická fakulta
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Základní informace o fakultě
Webové stránky fakulty: www.pef.czu.cz
Facebook fakulty:
www.facebook.com/PEF.czu.cz
 	 Informace pro studenty PEF:
www.pef.czu.cz/cs/?r=420
 	
 	

Studijní oddělení
Infocentrum PEF (informace o studiu,
poradenství) – 224 384 345
 	 Vedoucí studijního oddělení
Mgr. Ivana Berníková – 224 382 360,
bernikova@pef.czu.czw
 Referentky pro jednotlivé studijní obory
	Jaroslava Došková (prezenční studium, obor
PaE, 1.–2. Bc. ročník) – 224 382 389,
doskova@pef.czu.cz
Eva Brouková (prezenční studium, obor
PaE, 3. Bc. a 1. N a 2. N ročník, obor EAD)
– 224 382 879, broukova@pef.czu.cz
	Mgr. Renata Čacká (prezenční studium, obory
Informatika, Systémové inženýrství, Projektové
 	

Vážení studenti,
vítám vás jako nové členy akademické obce Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Rozhodli jste se studovat na jedné
z nejžádanějších ekonomických fakult v České republice, fakultě, jejíž absolventi mají dobrou pozici na pracovním trhu a dlouhodobě vykazují velmi
nízkou nezaměstnanost. Věřím, že to bylo dobré
rozhodnutí, v jehož správnosti vás utvrdí následující období studií i budoucí praxe.
Profesoři, docenti a odborní asistenti fakulty jsou
vám připraveni poskytnout široké spektrum znalostí a s využitím moderních technologií ve výuce
(videokonferencí, e-learningu, počítačových učeben
s více než 500 počítači a wi-fi připojením v celé budově) vytvořit kvalitní studijní prostředí. Bude však
záležet především na vás, jak tyto příležitosti dokážete využít. Fakulta má velice dobrou pozici v oblasti mezinárodních vztahů a internacionalizace
studia. Řada z vás tak bude moci absolvovat část
studia na některé zahraniční partnerské univerzitě
v Evropě, Asii, Severní i Jižní Americe.
Stojíte na prahu prvního stupně vašeho univerzitního studia, který by vás měl dovést k zisku titulu
bakalář a měl by se stát základem pro pokračování
v navazujícím magisterském studiu nebo pro vaši
praxi. Do této etapy vašeho života vám přeji mnoho úspěchů.
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan PEF

řízení, Hospodářská a kulturní studia)
– 224 382 327, cacka@pef.czu.cz
	Mgr. Alena Lakomá (kombinované studium –
střediska Jičín, Litoměřice, Klatovy,
Sezimovo Ústí – Tábor, Šumperk)
– 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz
	Ivana Sláviková (prezenční studium, obor
PaA, 2.–3. Bc. a 1. N a 2. N. ročník) –
224 382 370, slavikova@pef.czu.cz
	Irena Nosaczynská (kombinované studium,
obory PaE, Informatika, PaA) –
224 382 326, nosaczynska@pef.czu.cz
	Eva Šimková (prezenční studium, obory EM, BA,
INFOA, EADA, střediska Cheb, Most a Hradec
Králové) – 224 382 328, simkova@pef.czu.cz
Eva Zemanová (prezenční studium,
obor VSRR, obor PaA – 1. Bc. ročník) –
224 382 199, zemanova@pef.czu.cz

Fakulta agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů
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Vážení studenti,
mám tu čest přivítat vás na Fakultě agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů, jedné z nejstarších fakult současné České zemědělské univerzity.
Fakulta má mezi studenty i v povědomí veřejnosti
dobré jméno a udržuje si je více než dvě staletí.
Při volbě bakalářského studia jste měli možnost
výběru ze širokého spektra biologických oborů,
realizovaných jak v aplikované, tak i teoretické formě. Věřím, že jste správně zvolili svůj studijní obor,
ve kterém jistě najdete mnoho zajímavých, ale i užitečných informací pro váš budoucí profesní život.
Vaší pozornosti by neměly uniknout ani další obory,
protože zaměření fakulty je skutečně velmi široké
a nabízí možnosti, jak se nad rámec zvoleného
oboru nebo v navazujícím studiu dále specializo-

léta na fakultě nepromarněte, naopak se snažte je
využít k získání teoretických znalostí, praktických
dovedností, navázání přátelství a využijte i možností studia v zahraničí, které rozšíří vaše poznání
a pomůže získat nové zkušenosti.
To vše vám fakulta v hojné míře nabízí. Těším se
na váš aktivní a odpovědný přístup ke studiu, studentskému životu i na vaše nadšení a optimismus.
Současně nabízím svoji pomocnou ruku k řešení
vašich případných problémů.

vat nebo si rozšiřovat svoje znalosti v klasických
i nově zaváděných studijních programech. Tak jako
studium na fakultě i moderní koncepce vzdělanosti
vycházejí z požadavků kvalitního základu s vysokou
mírou univerzálnosti a na ni navazující specializací,
ve které se kloubí zájmy studenta s potřebami současné společnosti.
Doporučuji vám, milí studenti, abyste svá studijní předsevzetí nejen mysleli, ale také vzali vážně.
Od prvních přednášek a cvičení si osvojujte probíranou látku, využívejte přítomnosti pedagogů k diskuzi, vstřebávejte zejména náročnost studia a až
následně poznávejte jedinečnost Prahy a možnosti místa, které jste si pro studium vybrali. Studijní



prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
děkan FAPPZ

Základní informace o fakultě



Webové stránky fakulty:
www.fappz.czu.cz
Aktuální informace, studijní plány,
harmonogram aktuálního roku aj.
naleznete na nástěnce studijního oddělení:
http://studium.agrobiologie.cz

Studijní oddělení
Vedoucí studijního oddělení
Ing. Jitka Voženílková, CSc.
– 224 384 668, vozenilkova@af.czu.cz
	
Referentky pro jednotlivé bakalářské
a navazující magisterské studijní obory:
http://studijni.agrobiologie.cz


Technická fakulta
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Vážení studenti,
srdečně vás vítám v kolektivu akademické obce
Technické fakulty České zemědělské univerzity. Pro
své budoucí profesní uplatnění jste zvolili správně.
Naši absolventi jsou na trhu práce velmi žádáni, což
potvrzuje i výše jejich mzdy. Dle průzkumu Pedagogické fakulty UK, do něhož byli zahrnuti absolventi
130 fakult veřejných a státních vysokých škol v ČR,
figurují absolventi TF ČZU z hlediska průměrné
mzdy v první desítce.
Vysoká poptávka podniků je však dána nejen žádanými studijními obory, které TF vyučuje, ale i náročností studia. Studium zdárně absolvují jen ti, kteří
jsou ochotni učit se nové věci a přemýšlet nad problémy – a to je na naší fakultě v posledních letech
jen každý druhý nově zapsaný student.
Všichni zaměstnanci fakulty se vám budou snažit
při studiu vyjít vstříc a pomoci doplnit případné mezery ve vzdělání ze středních škol, nicméně úspěch
ve studiu bude záležet zejména na vás.
Přeji vám všem, aby pro vás bylo studium na fakultě i univerzitě příjemné a úspěšné a abychom se
za tři roky s většinou z vás setkali u promocí nových
bakalářů Technické fakulty.
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
děkan TF

Základní informace o fakultě






Webové stránky fakulty:
www.tf.czu.cz
Facebook fakulty:
www.facebook.com/TF.czu.cz
Podrobné informace pro studenty TF:
http://studium.tf.czu.cz

Studijní oddělení
Vedoucí oddělení
	Bc. Petra Kučerová (prezenční forma studia,
bakalářské a navazující magisterské studium
v češtině) – 224 383 211, kucerovap@tf.czu.cz


Referentky studijního oddělení
	Lenka Jiroutková (prezenční forma studia,
bakalářské a navazující magisterské studium
v češtině) – 224 384 216, jiroutkoval@tf.czu.cz
	Ivana Zástěrová (kombinovaná forma studia,
bakalářské a navazující magisterské studium
v češtině) – 224 383 218, zasterova@tf.czu.cz
	Lucie Marečková (studium v anglickém
jazyce a výjezdy do zahraničí) –
224 383 212, mareckoval@tf.czu.cz


Fakulta lesnická a dřevařská
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Vážení studenti,
noví členové akademické obce Fakulty lesnické
a dřevařské, srdečně vám gratuluji k volbě oboru
vysokoškolského vzdělání. Vybrali jste si sice studium, které patří k těm náročnějším na naší univerzitě, na druhé straně však naši absolventi nacházejí bez problémů uplatnění v praxi v nejrůznějších
oborech: nejen v lesnictví, myslivosti a dřevařství,
ale i v ekonomických a řídících pozicích, ve vlastním
podnikání, ve státní správě, v ochraně přírody, ti
nejlepší po dalším studiu i ve vědeckých institucích.
Vítáme vás všechny, kdo máte starost a zájem
o naši přírodu, zvěř, lesy, krajinu, i ty technicky zaměřené, kterým voní dřevo.
Máte možnost studovat také 5 oborů v angličtině.
Nabízíme i rozsáhlé možnosti studia v zahraničí.
Pro každého z vás máme místo na zahraniční univerzitě na jeden či dva semestry a možné jsou i praxe v zámoří. Naši učitelé mají rovněž co nabídnout.
Pevně věřím, že jste si vybrali obor správně a že se
s většinou z vás setkáme za několik let při úspěšné
promoci našich absolventů.
Fakulta lesnická a dřevařská je v areálu ČZU umístěna téměř na konci. Vchod je společný i pro Fakultu životního prostředí, prochází se novou budovou
Mezifakultního centra environmentálních věd. Katedry a děkanát (vč. studijního oddělení) jsou v navazující budově FLD.
Důležité informace pro studenty zveřejňujeme
na úřední desce na webu FLD. Do dění v naší aka-

demické obci se můžete zapojit také na našem
Facebooku, kde najdete prostor k dotazům i k diskuzi a kde jistě naleznete i mnoho užitečných rad
týkajících se studia i studentských aktivit na FLD.
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
děkan FLD

Základní informace o fakultě






Webové stránky fakulty:
www.fld.czu.cz
Facebook fakulty:
www.facebook.com/FLD.czu.cz
Podrobné informace pro studenty FLD:
www.fld.czu.cz/cs/?r=3456

Studijní oddělení




Vedoucí oddělení
Ing. František Stehlík – 224 383 710,
stehlik@fld.czu.cz
Referentky studijního oddělení
Bc. Jana Simandlová – 224 383 743,
simandlovaj@fld.czu.cz
Ing. Eva Kůrková – 224 383 761,
kurkova@fld.czu.cz
Ing. Věra Molíková – 224 383 843,
molikova@fld.czu.cz

Fakulta životního prostředí
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Vážení studenti,
vám, kteří jste se rozhodli studovat Fakultu životního prostředí, nabízíme širokou škálu oborů, které
mapují problematiku ochrany přírody a péče o krajinu. V naší nabídce jsou studijní obory, které různou
měrou kombinují biologické a inženýrské aspekty
ochrany životního prostředí. Naši absolventi, směřující nejčastěji do projekčních organizací, do veřejné
správy, na odborná pracoviště ochrany přírody, do
výzkumu nebo do investorských a realizačních firem, nám sdělují své zkušenosti se studijními plány
s různým časovým odstupem. I oni se tak prostřednictvím této zpětné vazby podílejí na postupných
úpravách a zdokonalování studijních plánů.
Kromě studia na naší fakultě bych vás rád vyzval
k využívání dohod s partnerskými zahraničními univerzitami, například ve Vídni, Cranfieldu, Mnichově,
Uppsale, Wageningenu, Kodani a dalších. Studijní
pobyty v zahraničí, které vám umožní poznat tamní
poměry, způsoby výuky, odlišná odborná témata,
jiné vědecké prostředí a v neposlední řadě zdokonalit se v cizím jazyce, považujeme v dnešní době
téměř za nezbytné.
Snažíme se, aby Fakulta životního prostředí měla
všechny atributy moderní vysoké školy. Chceme
vytvářet prostředí, které podporuje odborný dialog studenta a pedagoga, prostředí, kam se naši
absolventi mohou vracet, aby se dále vzdělávali
nebo aby nám předávali zkušenosti ze své praxe.
Budeme vám proto vděčni za nápady a připomínky,

které přispějí k formování stále lepších studijních
programů.
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
děkan FŽP

Základní informace o fakultě






Webové stránky fakulty:
www.fzp.czu.cz
Facebook fakulty:
www.facebook.com/FZP.czu.cz
Podrobné informace pro studenty FŽP:
www.fzp.czu.cz/cs/?r=3138

Studijní oddělení
Vedoucí oddělení
Ing. Vlasta Tuhárská, Ph.D. – 224 383 765,
tuharska@fzp.czu.cz
 Referentky studijního oddělení
	Marie Šafránková (BEKOL, DBEKOL, BUP,
	UTSS, DUTSS4) – 224 384 883,
safrankovamarie@fzp.czu.cz
	Ing. Renáta Beránková (EKOL, ENV, KRAJ,
KPU, OPR, DOPR, VK, RES, DRES)
– 224 383 885, berankovar@fzp.czu.cz
	Hana Horváthová (BKRAJ, DBKRAJ, BVH,
DUTSS, DUTSS2, DUTSS3) –
224 383 752, horvathovah@fzp.czu.cz
	Ing. Lukáš Pospíšil (ENVA, LWM, NCO, LPA,
EGS) – 224 383 685, pospisill@fzp.czu.cz


Fakulta tropického zemědělství
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Vážení studenti,
Fakulta tropického zemědělství (do roku 2012
Institut tropů a subtropů) při České zemědělské
univerzitě v Praze je v naší zemi ojedinělým pracovištěm s více než padesátiletou historií, které je
zaměřeno na problematiku zemědělství, rozvoje
venkova a trvale udržitelné nakládání s přírodními
zdroji v tropech a subtropech. Fakulta nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských
studijních oborech, přičemž studium v magisterských oborech probíhá výhradně v anglickém jazyce. Významný podíl studentů tvoří studenti ze
zahraničí.
V průběhu studia nabízíme našim studentům stáže
na partnerských univerzitách v EU. Magistři a doktorandi navíc mohou realizovat praxea výzkumné
aktivity přímo na projektech v tropických oblastech.
Fakulta disponuje pedagogickým sborem, který má
zkušenosti s realizací vědecko-výzkumných a poradenských aktivit z řady rozvojových zemích.
Mezi přední oblasti našeho zájmu patří především
udržitelné zemědělství, ochrana a udržitelné nakládání s přírodními zdroji, rozvoj venkova, alternativní
technologie na bázi obnovitelných zdrojů energie
a ekonomika zemědělství. Studenti FTZ mají možnost využívat všech výhod rozlehlého univerzitního kampusu, jakými jsou univerzitní sportovní
centrum, kluby a dalších místa pro trávení volného
času. Jako absolventi FTZ mají možnost uplatnit se
v ČR i v zahraničí, a to jak ve vládních či nevládních

rozvojových organizacích, tak i v organizacích zaměřených na výzkum, nebo v soukromém sektoru
zaměřeném na mezinárodní obchod.
Je naším zájmem, aby se naše fakulta stala i vaší
a splnila vaše představy o moderním univerzitním
studiu, které spojuje získávání nejnovějších teoretických poznatků s praxí a výzkumem v daném
oboru. Uděláme maximum pro to, aby všichni naši
studenti nalezli na Fakultě tropického zemědělství
přátelské a kreativní prostředí.
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
děkan FTZ

Základní informace o fakultě




Webové stránky fakulty:
www.ftz.czu.cz
Facebook fakulty:
www.facebook.com/FTZ.czu.cz

Studijní oddělení
Vedoucí oddělení
	Miloslava Papírníková
– 224 382 164, papirnik@ftz.czu.cz
	
Referent studijního oddělení
pro magisterské studium:
	Ing. Martin Ocelák
– 224 382 164 , ocelak@ftz.czu.cz


Institut vzdělávání a poradenství
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Specifické informace

Vážení a milí studenti prvních ročníků v Institutu
vzdělávání a poradenství, jsem potěšen, že jste se
rozhodli pro studium v našem institutu a srdečně
vás vítám. Budete studovat nejen v moderním univerzitním kampusu v Suchdole, ale i v komplexně
vybaveném příjemném areálu institutu na okraji
chráněné přírodní rezervace Chuchelského háje
v Malé Chuchli. Krásné přírodní, moderně vybavené
a architektonicky bohaté prostory jsou inspirativním prostředím nejen pro vás, ale působí i na pedagogy a další zaměstnance, a tak věřím, že oceníte
pozitivní a vstřícný přístup našich pracovníků.
Ve všech oborech, které je možno na IVP studovat,
je důležitou součástí výuky nácvik a rozvíjení mezilidské komunikace. Neobávejte se obrátit se při
řešení případných potíží jak na mne, tak i na kteréhokoliv našeho pracovníka. Tím podpoříme vzájemné porozumění, které jistě přispěje k úspěšnému
zahájení, průběhu i ukončení vašeho studia.
Přeji vám, aby studium pro vás bylo příjemné a inspirující a v závěru jste prožili radostné chvíle při
slavnostních promocích.

prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
ředitel IVP

Výuka předmětů studijního oboru Poradenství v odborném vzdělávání probíhá jak v areálu ČZU v Suchdole, tak i v posluchárnách v Malé Chuchli − Praha
5. Studenti ostatních oborů navštěvují přednášky
a semináře pouze v areálu IVP v Malé Chuchli. Pro
studenty kombinovaných forem a programů celoživotního vzdělávání je možnost ubytování po dobu
výuky v areálu IVP v Malé Chuchli. Kapacita je
27 lůžek. Pro studenty prezenčního studia je zajištěno ubytování na studentské koleji v univerzitním
kampusu ČZU v Suchdole. Ve dnech výuky mají studenti IVP v Malé Chuchli k dispozici počítače s připojením na internet v klubovně v přízemí a v prostorách chodby v prvním patře vedle sekretariátu.
Studenti mohou využívat knihovnu i na IVP.

Základní informace o institutu


Kontakt:
Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle,
tel.: 224 386 000, 251 810 878
– sekretariát, (ústředna), fax: 251 811 364,
e-mail: chuchle@ivp.czu.cz



Webové stránky institutu: www.ivp.czu.cz
Facebook institutu:
www.facebook.com/IVP.czu.cz



Studijní oddělení
Jiří Havlíček – 224 386 014,
havlicekjiri@oikt.czu.cz
Ing. Tereza Popovičová
– 224 386 001, popovicova@ivp.czu.cz

Jak MHD do Malé Chuchle?
Metrem B nebo tram č. 12, 14, 20
do stanice „Smíchovské nádraží“, pak
autobusy č. 129, 241, 244, 318 do zastávky
„Malá Chuchle“ (2. zastávka – zastávka na
znamení), dále podle směrových ukazatelů.

Stravování
Menza
Ceny jídel v menze se řídí platným ceníkem provozovatele. ČZU hradí provoz stravovacího zařízení
až do výše skutečných nákladů kromě hodnoty
surovin. Hodnotu surovin hradí sám student prostřednictvím UEP (v rámci ceníku menzy uvedeno
jako „cena ČZU“) podle platné dotační politiky.
Studenti ostatních forem studia, kteří nemají ISIC,
mohou samozřejmě využívat stravovacích služeb
v menze, ale mohou je hradit pouze v hotovosti
a bez nároku na dotaci.
Kdy stát ve frontě?
Obědy – 11.15 –14.15, večeře – 16.45 –18.15.
Kde najdu dotační politiku?
Na webových stránkách www.kam.czu.cz – Informace pro studenty – Menza ČZU

Food point
Všichni studenti ČZU v prezenční formě studia mají
možnost zakoupit jídla s dotací ve většině stravovacíchprovozů v areálu ČZU. Tyto provozy poznáte

Kam ve volném čase?
Můžete zajít do:
 menzy
	
bufetů – na jednotlivých fakultách (nalezneteje dle vůně), na SIC, v Kruhové hale a můžete
vyzkoušet i Řeznictví u Rysů při hlavním vstupu do areálu.
	
restaurací – Club C, G (vstup přes kolej G, EF
nebo směr od stadionu), Na Farmě (budova
menzy), Girafe (zastávka Zemědělská univerzita autobusů 107 a 147).
	
barů a klubů – JIH, (Bar) klub Kruhová hala (suterén Kruhové haly).
Ve všech zařízeních, která mají označení UEP,
můžete použít k placení svoji ISIC kartu.

jednoduše podle samolepky s logem FOOD POINT,
výběr dotovaných jídel pak naleznete vždy na jídelním lístku, který bude označen tímto logem. Ostatní informace naleznete na: www.food.czu.cz

Koleje
Jak se rozhoduje o přidělování
ubytování?
Podle kritérií ČZU: vzdálenost bydliště, časová
náročnost dojíždění, zdravotní důvody, prospěch.

Jaká je cena?
Cena za ubytování se pohybuje v průměru od
2333 Kč do 3129 Kč za měsíc bez poplatků.

Jaká je úroveň ubytování?
Pokoje s vlastním příslušenstvím,
(nebo bez s příslušenstvím na patře), připojení k počítačové síti, prádelna, ping-pong, možnost ubytování pro studenty
ČZU přes letní prázdninové měsíce za kolejné.

Kde najdu další informace?
Podrobnější informace jsou na stránkách
www.kam.czu.cz.

Národní technická knihovna v Praze:
služby pro studenty ČZU
ČZU spolupracuje v oblasti poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb s Národní technickou knihovnou (NTK), která sídlí
v areálu vysokých škol v Praze – Dejvicích (adresa: Technická 6/2710), a je pro studenty ČZU
velmi snadno dostupná. Všichni studenti ČZU
v Praze se mohou v NTK zdarma zaregistrovat –
je však nutné vlastnit platnou studentskou kartu.

Po úspěšné registraci je již možné využívat
všechny služby a fondy, které NTK svým uživatelům nabízí. Jedná se zejména o bohaté fondy časopisů (především z oblasti technických,
přírodních a ekonomických věd) – a to v tištěné
i elektronické podobě.
Další ze služeb, které studenti ČZU často využívají, jsou různé typy studoven: od individuálních,
přes skupinové až po v Praze ojedinělou tzv. noční studovnu. Noční studovna je otevřena i v době,
kdy je zbytek NTK uzavřený. NTK dále svým uživatelům nabízí klasické výpůjční služby, možnost
přístupu do specializovaných vědeckých databází a konzultační služby.
Detailní informace o veškerých službách NTK najdete na webových stránkách www.techlib.cz.

Career Center
ČZU v Praze







Osobní konzultace (Co bych měl hledat? Co hledám? A jak to hledat?)
Workshopy: Jak si hledat práci v 21. století (CV, pohovor „jak získat práci i bez nich“)
Řada přednášek a workshopů (odborné přednášky z praxe, softskills)
Nabídka pracovních příležitostí, stáží, brigád
Nabídka témat bakalářských i diplových prací
Kontakty

Sledujte novinky z CC na:
cc.czu.cz facebook.com/cc.czu.cz

Nebo nás rovnou navštivte:
careercenter@czu.cz

kancelář 008 v přízemí budovy rektorátu

CC

skripta a doporučená literatura
snadno najdete, co potřebujete
vše na jednom místě
eshop.czu.cz

