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Úvodní 
slovo rektora

Milí studenti,
studovat v Praze je skvělá volba. Studovat na České ze-
mědělské univerzitě v Praze je volba ještě lepší. V Evropě 
najdete jen málo tak krásných kampusů, jako je ten náš. 
Plný zeleně, se spoustou příležitostí sportovně a kulturně 
se bavit. Moderně zařízené budovy se špičkově vybave-
nými laboratořemi a učebnami. To vše umístěno na okraji 
Prahy, jen 20 minut do centra. Prožil jsem tu jako student 
řadu krásných let a díky tomu vím, že na prostředí, kde 
hodláte strávit kus svého života, hodně záleží.

Česká zemědělská univerzita nabízí celé spektrum zají-
mavých programů v bakalářských, magisterských i dok- 
torských úrovních, které formují oblast věd o životě. Pro-
gramy jsou dnes koncipovány tak, aby připravovaly odbor-
níky schopné řešit i ty největší výzvy, které doba přináší. 
Mezi ně určitě patří například bezpečnost potravin, adap-
tace společnosti na klimatické změny, čtvrtá průmyslová 
revoluce v zemědělství a lesnictví, obnovitelné zdroje 
energie či ochrana biodiverzity. 

Studovat vědy o životě je moderní a prozíravé. Jsou to 
vesměs programy, které jsou rozhodující pro kvalitu živo-
ta dnes i v budoucnosti. Kvalita života v současnosti není 
určována jen ekonomickou vyspělostí společnosti, ale 
stále více péčí o zdraví, úrovní vzdělání, kvalitou potravin, 
dostatkem čisté vody, ochranou tradic, přírodních nebo 
kulturních hodnot. 

Na ČZU klademe velký důraz na propojení výzkumu s vý-
ukou. Díky tomu se daří udržovat kvalitu vzdělávání na 
vysoké evropské úrovni. S 20 tisíci studenty patříme mezi 
šest největších univerzit u nás. Spolu s dalšími šesti pres-
tižními evropskými univerzitami tvoříme Euroleague for 
Life Sciences. Ta umožňuje nadstandardní výměnu stu-
dentů a spolupráci ve výzkumu. 

Milí studenti, věřím, že si studium na naší univerzitě co 
nejvíce užijete, a jsem si jist, že vám poskytne pevný 
základ pro vaši úspěšnou budoucí kariéru. 

Vítejte na ČZU.

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 
rektor
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Počátky univerzity se datují od roku 1906, kdy 26. října císař František Josef I. schválil zřízení samostatné-
ho zemědělského odboru na Českém vysokém učení technickém v Praze. Děkanem se tehdy stal významný 
zemědělský odborník profesor Julius Stoklasa. Odbor se poté roku 1920 transformoval na Vysokou školu 
zemědělského a lesního inženýrství při Českém vysokém učení technickém v Praze. Samostatná Vysoká 
škola zemědělská byla založena v roce 1952, název Česká zemědělská univerzita v Praze získala 1. ledna 
1995. Od té doby 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 ekonomi-
ky, podíleli se i na rozvoji vědních oborů a výchově nových odborníků.

Historie univerzity
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ČZU v mezinárodních  
organizacích

Česká zemědělská univerzita je sou-
částí řady prestižních mezinárodních 
organizací, jako je Euroleague for 
Life Sciences (ELLS), Association for 
European Life Science Universities 
(ICA), Danube Rectors’ Conference, 
Central and South Eastern Europe 
(ICA Regional Network), Agrinatura – 
The European Alliance on Agricultu-
ral Knowledge for Development či 
European University Association.

Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí stu-
dentům vzdělávání na šesti fakultách a vysoko-
školském ústavu:

 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

Mezi další součásti univerzity patří například Školní 
zemědělský podnik v Lánech, Školní lesní podnik 
v Kostelci nad Černými lesy, Vinařské středisko 
Mělník-Chloumek či Katedra tělesné výchovy. 

Všechno, co potřebujete vědět, 
naleznete na webu czu.cz.

„Struktura



První dny na akademické půdě budou krátké. Zaměstná vás shánění potřebných záležitostí ke studiu, jako 
je ISIC, univerzitní elektronická peněženka (viz strana 10), skripta, kolej atd. Abyste věděli, kam se vydat, 
připravili jsme pro vás na stranách 18 a 19 mapu areálu se seznamem všech učeben. Když ani to nepomů-
že, neváhejte se zeptat nebo využijte virtuální prohlídku, kterou najdete na webu univerzity. 
Univerzita se nachází na jednom místě. To znamená, že i všechny běžně rozvrhované učebny pro výuku
jsou v tomto areálu (kromě Institutu vzdělávání a poradenství). Každá učebna má specifi cké číselné ozna-
čení. 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 vyskytuje. 
Univerzitní kampus vytváří jako jeden z mála v ČR ucelený areál, kde najdete vše, co při svém studiu budete 
potřebovat. Ubytování, bohatou nabídku stravovacích zařízení, možnosti sportovního vyžití, ale i prostor
k odpočinku. Samozřejmostí je moderní učební a výzkumné zázemí jednotlivých fakult v podobě přednáš-
kových sálů, laboratoří, seminárních místností, ale i skleníků, pokusných a demonstračních stájí či knihoven. 
Výhodou areálu je jeho umístění na okraji metropole, poskytuje tak i dostatečný klid. Zároveň je ale dobře 
dostupný z města. Autobusem (linka 107 nebo 147), který ve špičce jezdí už po dvou minutách, je možné 
se za deset minut pohodlně dostat na dosah centra města. 

Univerzitní areál
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Parkování
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 první závory je použití karty ISIC nebo unikát-
ního systému identifikace vozidel. Po přihlášení na 
is.czu.cz – Uživatelská nastavení – Nastavení úda-
jů zadáte státní poznávací značku svého vozidla. 
Změna se ale do systému propíše až druhý den. 
Závory vás poté automaticky vpustí do student-
ských parkovacích zón. Doporučujeme velkokapa-
citní parkoviště P1 nalevo od hlavního vjezdu do 
areálu.

P R A K T I C K É  I N F O R M A C E

Studentský 
průkaz
Jedním z nejdůležitějších dokumentů, který se vy-
platí mít vždy u sebe, je studentský průkaz (SP). 
Jedná se o multifunkční čipovou kartu, která slouží 
jako průkaz totožnosti. Budete ji potřebovat při 
absolvování zkoušek (spolu s indexem), umožňu-
je stravování v areálu, vstup do laboratoří a má 
množství dalších výhod. Studentský průkaz také 
umožňuje v případě ubytování na kolejích ČZU 
vstup do budovy koleje, kde je student ubytován. 
Kartu získáte na základě řádného zápisu ke stu-
diu a nahrání fotografie ve správném formátu do 
univerzitního systému. Kartu vám vyrobí v budově 
SIC (1. patro, č. m. 236b). Při její tvorbě je třeba 
předložit výkaz o studiu nebo občanský průkaz. 
Aby byl SP funkční, je třeba jej aktivovat do pěti 
pracovních dnů ve studentské pokladně ve vesti-
bulu SIC (přízemí). Aktivace SP je zpoplatněna část-
kou 100 Kč, aktivace SP s licencí ISIC pak částkou 
280 Kč. Teprve po zaplacení a případném nahrání 
aplikace UEP (viz strana 10) je možné SP využívat. 

Student prezenčního studia si může nechat vysta-
vit studijní průkaz ISIC/ČZU a student kombinova-
ného studia studijní průkaz ALIVE/ČZU. Student-
ské ISIC či jiné karty vydané mimo univerzitu nejsou 
platným identifikačním průkazem studenta ČZU!

V případě potíží se obraťte na help desk 
ČZU, který sídlí v přízemí rektorátu, 

můžete také napsat na helpdesk@czu.cz 
nebo volat na tel.: +420 224 384 444. 

Registrační značku změňte na webu 
is.czu.cz

či v mobilní aplikaci Moje ČZU.

Internetové 
připojení
V areálu je možné se připojit na internet prostřed-
nictvím wifi s názvem eduroam. Před připojením 
je nutné si aktivovat účet a vytvořit heslo. Návod 
naleznete na webu eduroam.czu.cz. 

Kromě toho univerzita nabízí počítačové míst-
nosti, které jsou k využití v uvedených časech:

testovací centrum na rektorátu  ..........8.00–22.00 
učebny PEF (není-li výuka) ....................7.00–20.45 
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 budovy FŽP a FLD ..........6.30–19.00
SIC  ..........................................................8.00–20.00 

Identifikace studenta

Nezapomeňte, že studentské ISIC 
či jiné karty vydané mimo univerzitu 
nejsou platným identifikačním prů-
kazem studenta ČZU!

„
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Aplikace moje ČZU

Moje ČZU je oficiální mobilní apli-
kace pro studenty, zaměstnance 
a návštěvníky České zemědělské 
univerzity v Praze. K dispozici je pro 
mobilní operační systémy Android 
a iOS a je možné ji zdarma stáhnout 
na Google Play/App Store. Některé 
moduly pracují s uživatelskými daty, 
a proto vyžadují autorizaci – přihlá-
šení uživatelským jménem a heslem. 
Jedná se o stejné údaje, které po- 
užíváte např. k přihlášení ke svému 
studentskému účtu (viz strana 14).

Univerzitní 
elektronická 
peněženka
Univerzitní elektronická peněženka (UEP) je 
elektronický platební systém pro studenty a za-
městnance ČZU umožňující uživatelům prostřed-
nictvím nových identifikačních průkazů jednodu-
chý a centralizovaný způsob placení za služby 
a zboží, které nabízí a poskytuje univerzita 
a smluvní partneři působící v areálu univerzity. 
Peněženka se nahrává na studentský průkaz, 
a to za poplatek 300 Kč, který je vratnou zálo-
hou. Platit s ním je možné především za stra-
vování v menze, kolejné, studijní poplatky, dále 
v některých bufetech a restauracích v areálu ČZU, 
v nápojových automatech atd. Kde všude je možné 
systém využít, objevíte na webu food.czu.cz.
Kartu je možné nabít již při prvotní personali-
zaci v pokladně SIC (vložením hotovosti). Ho-
tovostní dobití UEP lze provést v samoobsluž-
ných automatech (kioscích UEP) rozmístěných 
v areálu univerzity. Univerzitní elektronickou 
peněženku je možné dobíjet i převodem z účtu. 

Více informací o mobilní aplikaci Moje 
ČZU naleznete na webu moje.czu.cz

Pro více informací navštivte stránku uep.czu.cz. 
Rozmístění dobíjecích kiosků UEP 
 ve vestibulu PEF; 
 vedle studentské pokladny SIC; 
 ve vestibulu menzy – 3krát; 
 ve vestibulu koleje JIH;
 ve vestibulu Technické fakulty;
 na FAPPZ (u bufetu); 
 v přízemí MCEV (pod schodištěm).

„

Pokladna na SIC je otevřená
od pondělí do pátku vždy

od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin!

Stravování 
Menza
Jedny z prvních kroků nových studentů obvykle ve-
dou do menzy. Naše univerzitní menza nabízí obědy 
a večeře. Na výběr jsou sladká, slaná, masitá, ale 
i bezmasá jídla. Dohromady se jedná o osm jídel, 
k dispozici je také pasta bar či saláty. Navíc každý 
student má možnost využít dotační program. 
Univerzita hradí provoz stravovacího zařízení 
až do výše skutečných nákladů kromě hodnoty 
surovin. Hodnotu surovin hradí sám student pro-
střednictvím UEP, v rámci ceníku menzy je to uve-
dené jako cena ČZU. Jídlo není nutné objednávat 
předem. Úhrada probíhá v hotovosti, platební 
kartou či bezhotovostní kartou systému UEP. 
Studenti ostatních forem studia, kteří nemají ISIC, 
mohou samozřejmě využívat stravovací služby 
v menze, ale mohou je platit pouze v hotovosti 
a bez nároku na dotaci. 
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Kdy stát ve frontě?
Obědy: 11.15–14.15
Večeře: 16.45–18.15

Podrobnější informace o ubytování  
naleznete na webu kam.czu.cz

Další možnosti stravování
 bufety – na jednotlivých fakultách, na SIC, 
 v Kruhové hale; 
 můžete vyzkoušet i Řeznictví u Rudolfa při hlav- 
 ním vstupu do areálu; 
 restaurace – Klub C, G (vstup přes kolej G, EF  
 nebo směr od stadionu), Na Farmě (budova  
 menzy),  Crêperie Café Girafe (zastávka Země- 
 dělská univerzita, linky autobusů 107 a 147); 
 bary a kluby – JIH, (Bar) klub Kruhová hala 
 (suterén Kruhové haly);
 stánky u vstupu do areálu;
 každý čtvrtek také u vstupu do areálu ČZU  
 probíhají trhy.

Ve všech zařízeních, která mají označení UEP 
(viz strana 10), můžete použít k placení svoji kartu 
ISIC.

Food point
Všichni studenti ČZU v prezenční formě studia mají 
možnost zakoupit jídlo s dotací ve většině stravo-
vacích provozů v areálu ČZU. Tyto provozy poznáte 
jednoduše podle samolepky s logem FOOD POINT, 
výběr dotovaných jídel pak naleznete vždy na jídel-
ním lístku, který bude označen tímto logem. Ostat-
ní informace hledejte na webu food.czu.cz.
Pokud chcete využít dotační program, je nezbytné 
platit studentskou kartou a mít nahraný slevový 
kupón na příslušný měsíc. 

Bydlení
Koleje se nachází přímo v kampusu univerzity, není 
tedy nutné nikam dojíždět. Ceny se pohybují v prů-
měru od 2333 Kč do 3129 Kč za jeden měsíc bez 
poplatků.
O ubytování je nutné požádat elektronicky pro-
střednictvím portálu iskam.czu.cz. O tom, jestli 
bude studentovi přiděleno, rozhoduje řada kritérií, 
jako je vzdálenost bydliště, časová náročnost do-
jíždění, zdravotní důvody či prospěch. 
Ubytovaní mají k dispozici pokoje s příslušenstvím 
či bez něj, připojení k počítačové síti, prádelnu nebo 
ping-pong. Studenti navíc mají možnost bydlet na 
koleji i přes letní prázdninové měsíce, a to za stan-
dardní kolejní cenu. 

Informace o využití dotačního 
programu najdete na food.czu.cz

Pojištění
Sociální pojištění
K platbě sociálního pojištění se hlásit nemusíte. 
Toto pravidlo ale platí pouze v případě, pokud ne-
jste zaměstnaní nebo nepracujete jako OSVČ.

Zdravotní pojištění
Student vysoké školy je považován za nezaopatře-
né dítě, které se soustavně připravuje na budoucí 
povolání, i pro účely zdravotního pojištění, a dokud 
nepřekročí 26 let a nevykonává výdělečnou čin-
nost, je plátcem jeho zdravotního pojištění stát.
Studenti jsou podle zákona povinni sami ozna-
movat zdravotní pojišťovně skutečnosti (např. za-
hájení a ukončení studia, přerušení studia a data 
opětovného zápisu ke studiu po přerušení), které 
mají vliv na platbu pojistného. Všechna oznámení 
se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti.
Pokud je student OSVČ, hlásí ho ČZU do regist-
ru VZP a zároveň si student sám platí zálohy 
podle skutečné výše příjmu. Jestliže student 
absolvuje studium a bude pokračovat ve studiu 
v dalším stupni, trvá ochranná lhůta 3 měsíce ná-
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sledující po měsíci, ve kterém student absolvoval. 
Jestliže absolvent nebude pokračovat ve studiu, 
trvá ochranná lhůta 1 měsíc po měsíci, ve kterém 
absolvoval.

Akademický rok
Akademický rok na univerzitách začíná v říjnu 
a končí v září. Skládá se ze dvou semestrů (zimního 
a letního). Každý trvá tři měsíce, vždy pak následu-
je několikatýdenní zkouškové období. 

Česká zemědělská univerzita nabízí hned tři stupně 
studia, a to bakalářské, magisterské a doktor-
ské. Každé je zakončeno závěrečnou prací a stát-
ními zkouškami. Můžete tu tak postupně získat 
titul bakalář (Bc.), inženýr (Ing.) či doktor (Ph.D.). 
Pokud se rozhodnete zůstat a na univerzitě praco-
vat, můžete postupovat k dalším titulům, jako je 
docent či profesor. 

Důležité 
předpisy
Po celou dobu studia je pro vás podstatný Studijní 
a zkušební řád ČZU v Praze, který stanovuje přes-
ná pravidla, práva a povinnosti studenta. Spolu 
s ostatními důležitými vnitřními předpisy jej nalez-
nete na www.czu.cz/studijni-dokumenty nebo 
www.czu.cz/info-pro-studenty. Další předpisy, 
se kterými se raději seznamte hned na začátku 
studia, jsou Stipendijní řád ČZU, Disciplinární řád 
pro studenty ČZU v Praze, Harmonogram aka-
demického 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. 

Poplatky 
spojené 
se studiem
Pokud překročíte standardní dobu studia o více 
než rok, může se stát, že budete muset zaplatit 
poplatky. Zpoplatněné je na ČZU také studium 
v anglickém jazyce. 

Poplatky za delší studium
Pokud studujete první vysokou školu, máte nárok 
na: 3+1 rok studia bez poplatku v bakalářském pro-
gramu, 2+1 rok studia bez poplatku v navazujícím 
magisterském programu. Budete muset zaplatit, 
pokud tuto stanovenou dobu překročíte.
Poplatek za delší studium vám škola vyměří také 
v případě, pokud jste již nějakou vysokou ško-
lu v bakalářském nebo magisterském studijním 
programu studovali a ukončili ji jinak než úspěš-
ně (studium jste započali, nedokončili a nemáte 
z něj titul). Toto neúspěšné studium se přičítá 
k současnému studiu na VŠ. Studenti s evidovanou 
uznanou dobou rodičovství jsou osvobozeni od po-
platku za delší studium. Více informací naleznete 
na webu www.czu.cz/info-pro-studenty.

Uznaná doba rodičovství
Uznaná doba rodičovství zahrnuje u žen dobu 
mateřské a rodičovské dovolené, u mužů dobu 
rodičovské dovolené. O evidenci uznané doby ro-
dičovství lze písemně požádat na studijním oddě-
lení vaší fakulty/institutu. Doba se pak nepočítá do 
celkové doby studia pro účely stanovení poplatku 
za delší dobu studia. Studenti navíc mají nárok na 
přerušení studia a prodloužení lhůty na splnění 
studijních povinností. Uznanou dobu rodičovství 
nelze těhotné studentce zaznamenat do IS dříve 
než osm týdnů před datem porodu. Více informací 
naleznete na webu: www.czu.cz/uznana-doba-
-rodicovstvi.

Nezapomeňte zrušit všechna studia, 
na která jste se zapsali 

a nehodláte je navštěvovat!
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Stipendia
Nadaní a pracovití studenti mají na ČZU možnost 
získat stipendium. Tyto příspěvky mají na starosti 
jednotlivé fakulty. Dalším benefitem je ubytovací 
stipendium. Finanční pomoc mohou dostat také 
prostřednictvím sociálního stipendia. 
Stipendijní řád a podmínky přiznávání stipendií na-
leznete na webu www.czu.cz/info-pro-studenty. 
Aktuální informace pro přiznání stipendia obdržíte 
prostřednictvím školního e-mailu, případně nalez-
nete ve Studijním informačním systému.

Sociální stipendium
O stipendium lze žádat na studijním oddělení do-
movské fakulty/institutu v případě, že žadatel 
studuje ve standardní době studia (v bakalářském 
studiu 3 roky, v magisterském studiu 2 roky, v dok-
torském studiu 3, 4 roky), pobírá přídavek na dítě 
a příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na 
dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil 
součin částky životního minima rodiny a koeficien-
tu 1,5. Povinnou přílohou k žádosti je Sdělení pro 
účely přiznání stipendia. Potvrzení vydává studen-
tovi na vlastní žádost příslušný úřad státní sociální 
podpory v místě trvalého bydliště. Více naleznete 
ve stipendijním řádu ČZU, článek 5, 8 a 9.

Ubytovací stipendium
Na ubytovací stipendium vzniká nárok v případě, že 
student studuje v prezenční formě studia, nestudu-
je na jiné vysoké škole, nepřekročil standardní dobu 
studia, bydlí trvale jinde než v místě studia nebo je 
na studijní stáži v zahraničí (v tomto případě na něj 
mají nárok i studenti v kombinované formě studia). 
O stipendium je třeba požádat elektronicky v Uni-
verzitním informačním systému (viz strana 14). 
Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně za tři mě-
síce, a to v lednu, dubnu a v červenci. Za období 
červenec–září se stipendium nevyplácí.

Studium v zahraničí 

V rámci programu Erasmus+ se 
mohou studenti účastnit dvou typů 
mobilit: pracovních praktických stáží 
pro studenty bakalářského studia 
nebo studijních pobytů pro studen-
ty od druhého ročníku bakalářského 
studia. Všeobecné informace o této 
výborné studijní příležitosti nalezne-
te na webových stránkách erasmus.
czu.cz. Kromě mobilit Erasmus+ 
existují i další příležitosti, jak vyjet 
do zahraničí, a to nejen na semest-
rální studium na univerzitách po ce-
lém světě, ale třeba i na letní školu 
např. do Asie či Severní Ameriky. 
Určitě se nezapomeňte informovat 
na fakultním či rektorátním oddělení 
mezinárodních vztahů!

„S T U D I U M  A  V Š E ,  C O  T O  O B N Á Š Í

Univerzitní Informační systém 
naleznete na adrese is.czu.cz

Informační 
systémy
Pro přístup do všech informačních systémů na 
ČZU slouží studentům jednotné přihlašovací údaje, 
to znamená jedno přihlašovací jméno (neboli login) 
a heslo. Login je po celou dobu studia neměnný. 
Skládá se z pěti písmen a trojčíslí. Heslo si mohou 
studenti v průběhu studia libovolně měnit. Změnu 
hesla lze provádět pouze v Univerzitním informač-
ním systému (is.czu.cz) v agendě Nastavení infor-
mačního systému. 
Login a heslo jsou zveřejněny v e-přihlášce do 
10 dnů po zápisu ke studiu. Současným studen-
tům pro přihlášení slouží stále stejné údaje. Po 
prvním přihlášení je povinné provést změnu hesla.
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Univerzitní informační 
systém (UIS)
UIS je označení informačního systému pro studen-
ty a pedagogy ČZU. 
Studenti zde naleznou především: 
 osobní rozvrh, zápis do rozvrhu;
 přehled známek;
 zápis povinně volitelných a volitelných
 předmětů; 
 aktuality;
 možnost přihlašovat se na zkoušky;
 osobní údaje studenta; 
 elektronickou žádost o ubytovací stipendium; 
 informace o vyplacených stipendiích a poplat- 
 cích spojených se studiem; 
 formuláře k hodnocení výuky; 
 systém kvalifikačních prací.

Office 365 a školní 
e-mailové schránky 
Česká zemědělská univerzita využívá služby Micro-
soft Office 365. Studenti tak mají k dispozici nejen 
e-mail, ale i licenci MS Office 365. Tu mohou insta-
lovat na různá zařízení včetně počítačů PC/Mac, 
tabletů se systémem Android, telefonů s Androi-
dem a zařízení iPad a iPhone. Kromě toho s Office 
365 získávají služby, jako jsou minuty volání přes 
skype (pro domácí používání) nebo online úložiště 
s OneDrivem. 
Bližší informace o službách O365 naleznete na 
stránkách vzdělávacího centra easy365.czu.cz.

Studentský e-mail naleznete na webové adrese 
mail.studenti.czu.cz nebo office.com a slouží pro 
komunikaci mezi školou a studentem. Zasílají se 
na něj důležité informace ze studijního oddělení, 
od vyučujících, informace o vypsání termínů a vý-
sledcích zkoušek. Bližší informace a návody nalez-
nete na products.office.com.

Výplata stipendia

Nezapomeňte, že do UIS musíte za-
dat číslo svého účtu, jinak vám žád-
né přiznané stipendium nemůže být 
vyplaceno!

„

Celouniverzitní e-learningový systém 
se nachází na webu moodle.czu.cz

Moodle ČZU
Moodle (moodle.czu.cz) je celouniverzitní e-learnin-
gový systém určený pro podporu výuky. Najdete 
v něm kurzy k jednotlivým předmětům a v nich 
studijní materiály, diskusní fóra, úkoly, přednášky, 
chaty či například ankety.
Systém Moodle na ČZU umožňuje: 
 procházet jednotlivé kurzy obsahující informa- 
 ce a materiály k zvoleným předmětům; 
 komunikovat s ostatními studenty; 
 komunikovat s vyučujícími; 
 odevzdávat zadané úkoly online přímo v kurzu; 
 psát testy a průběžně si ověřovat vlastní vědo- 
 mosti;
 mít neustále přehled o probíhajícím akademic- 
 kém roce; 
 sledovat aktuální události a termíny; 
 mít vlastní blog.

Login a heslo nejsou stejné

Wi-fi eduroam
login: xname@czu.cz
Heslo nastavíte v aplikaci Moje ČZU 
nebo v UIS

Studentský e-mail
login xname@studenti.czu.cz 
UIS a všechna ostatní
Login: xname
Vygenerované heslo pro oboje změ-
níte v UIS

„
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AMS BUS a PID

Ve studentské pokladně ve vestibu-
lu SIC si můžete zakoupit autobuso-
vou místenku v systému AMS BUS, 
a to jak na vnitrostátní, tak na mezi-
národní spoje. V shopu ČZU v příze-
mí menzy je také možné si zakoupit 
časové kupony Pražské integrované 
dopravy, ale pouze v hotovosti.

Studijní 
a informační 
centrum
Studijní a informační centrum ČZU (SIC) plní funkci 
univerzitní knihovny ČZU. Zpřístupňuje veškeré in-
formační zdroje, které potřebujete ke studiu. 

K vyhledání informací o dostupné studijní lite-
ratuře je možné využít online knihovní katalog 
(aleph.czu.cz) nebo systém EDS (vyhledáva-
cí okénko na hlavní stránce SIC). Katalog vy- 
hledává pouze v tištěných dokumentech ulo-
žených na ČZU, EDS pak ve všech informač-
ních zdrojích včetně elektronických databází. 
V katalogu lze vyhledávat bez přihlášení. Re-
gistrovaný uživatel může po přihlášení nejen 
vyhledávat, ale také v sekci Čtenář zjišťovat in-
formace o svých výpůjčkách a stavu požadavků 
na výpůjčku (tj. rezervace u titulů, které měl půj-
čené někdo jiný) nebo prodlužovat výpůjční dobu. 
Před uskutečněním výpůjčky je třeba nejprve 
v katalogu či EDS ověřit, zda se žádaný dokument 
nachází přímo v knihovně SIC a zda je jeho výpůjč-
ní status absenční (je možné ho vypůjčit domů). 
U knih je doba půjčení jeden měsíc, u skript dva 
měsíce. Výpůjční dobu lze u všech publikací pro-
dloužit dvakrát.

Pokud titul nemá vypůjčený jiný uživatel, sta-
čí nahlásit jeho signaturu u výpůjčního pultu 
a knihovnice/knihovník ho po předložení student-
ského průkazu ČZU/ISIC zájemci vydá. Veškerá 
doporučená literatura ke studiu je k dispozici ve 
velké studovně prezenčně (tj. na místě) celý den. 
Vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, di-
plomové a doktorské) jsou zpřístupněné přes UIS, 
starší ročníky ve velké studovně. Registraci do 
knihovny mohou využít studenti ČZU, zaměstnan-
ci (zdarma) i externí zájemci.

„

Prodejny skript
Studijní literaturu si studenti mohou zakoupit 
například  v prodejně reprografického studia PEF 
(suterén PEF, viz www.reprografickestudio.cz) či 
v prodejně Powerprint. Další studijní literaturu je 
možné získat přímo na katedrách, které zajišťují 
výuku jednotlivých předmětů. 

Mnoho užitečných informací 
najdete na sic.czu.cz

Nákup script a učebnic můžete 
pohodlně objednat na eshop.czu.cz

E-shop ČZU
Elektronický obchod ČZU v Praze je přístupný 
ze stránky eshop.czu.cz a nachází se zde lite-
ratura doporučovaná k jednotlivým předmětům 
vyučovaným na ČZU. Skripta a učebnice jsou 
zařazeny pod jednotlivé fakulty a katedry, po-
dle nichž je možné katalog procházet. Využít lze 
i jednoduché nebo pokročilé vyhledávání. Vý-
dejní místo e-shopu ČZU se nachází v kanceláři 
č. 110 v budově SIC. Výdej objednávek je možný 
pouze na základě předchozí elektronické objed-
návky, kterou lze vyzvednout osobně po obdržení 
potvrzujícího e-mailu. Výdejní místo je otevřeno 
od pondělí do pátku vždy v časech 9.00–12.00 
a 13.00–15.00. Platbu lze uskutečnit pouze v ho-
tovosti, případně je možné zaslat zboží poštou na 
dobírku nebo oproti platbě předem na účet.
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Katedra 
tělesné 
výchovy (KTV)
Sportovní život na ČZU organizuje Katedra tě-
lesné výchovy. Univerzita má bohatě vybavený 
sportovní areál s řadou vnitřních i venkovních 
sportovišť (krytý bazén, dvě tělocvičny, posilov-
na, travnaté fotbalové hřiště s atletickou dráhou, 
fotbalové hřiště s umělou trávou, tenisové kurty 
a tenisová hala, volejbalové a beachvolejbalové 
kurty). Kromě povinné tělesné výchovy, kterou 
mají všichni studenti prvních ročníků bakalářské-
ho studia (mimo studenty některých programů na 
FAPPZ), mohou ve sportovním areálu sportovat 
všichni studenti podle vlastního zájmu. V rámci ho-
din tělesné výchovy mohou studenti dobrovolně 
docházet na vybraný sport z nabídky KTV (namát-
kově fotbal, basketbal, volejbal, florbal, plavání, 
různé druhy cvičení – aerobik, jóga, kondiční cviče-
ní aj., kanoistika, stolní tenis, tenis, softbal, frisbee 
a další).

Sportovat však lze i neorganizovaně a individu-
álně s využitím sportovního zázemí ČZU. Velmi 
oblíbené jsou také sportovní kurzy, které pořádá 
KTV pro všechny studenty bez omezení. Těchto 
kurzů se můžete účastnit po celou dobu studia. 
V zimě se jezdí na lyžařské kurzy do českých hor 
i do alpských lyžařských středisek ve Francii, 
v Rakousku, v Itálii. V létě je nabídka kurzů velmi 
pestrá (vodácké kurzy na Vltavě a v Rakousku, 
turistické v českých a slovenských horách, cykli-
stické v Jizerských horách, zahraniční cyklistické 
v  Rakousku, kurzy windsurfingu a jachtingu, kon- 
dičního tréninku, míčových sportů a tenisu, 
sportovní pobyty ve Španělsku a v Chorvatsku 
a mnoho dalších). 

Na univerzitě máme také sportovní klub TJ ČZU 
Praha, kde najdou uplatnění výkonnostní sportov-
ci i zájemci o rekreační sport. Mezi nejúspěšnější 
výkonnostní sporty patří basketbal, volejbal, fot-
bal, futsal, běh na lyžích, frisbee či horská kola. 
Talentovaní studenti mohou celoročně reprezen-
tovat univerzitu v těchto sportech a rozvíjet svoji 
sportovní výkonnost. K oblíbeným sportům s re-
kreačním zaměřením patří např. oddíly aerobiku 
a jiných forem cvičení (jóga, kalanetika apod.), dále 
kanoistika, potápění, kulturistika, florbal nebo pla-
vání. Všechny tyto a další sporty jsou určeny pře-
devším pro studenty ČZU. 

Vrcholoví a výkonnostní sportovci z řad studentů 
reprezentují ČZU na Českých akademických hrách 
a republikových akademických mistrovstvích a na 
významných sportovních soutěžích a turnajích. 
V průběhu roku se na univerzitě pořádají tradiční 
sportovní akce pro studenty (Rektorský sportovní 
den, Běh o pohár rektora ČZU a různé turnaje).

Přehled sportovních možností 
naleznete na adrese ktv.czu.cz 

a na facebooku KTV.

Volný čas

Univerzitní areál nabízí řadu mož-
ností, jak trávit volný čas. Oblíbeným 
místem odpočinku je například Libo-
sad umístěný za Fakultou lesnickou 
a dřevařskou. Libosad má rozlohu 
přes dva hektary a je otevřený od 
dubna do listopadu, každý všední 
den od 8 do 15.30 hodin. 
Kampus také obsahuje množství re-
stauračních zařízení a barů, studenti 
a zaměstnanci mají rovněž k dispozi-
ci sportovní areál.

„
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Studentské 
spolky
O aktivní společenský život v areálu univerzity se 
stará také řada studentských spolků a uskupe-
ní. Pokud se chcete zapojit do dění, stačí si jen 
vybrat. Výběr je široký: od spolků organizujících 
akce nejrůznějšího charakteru přes univerzitní 
noviny, zájmová uskupení až po studenty za-
bývající se dobrovolnictvím či udržitelným roz-
vojem. Seznam aktivních spolků naleznete na 
czu.cz/spolky.

Tradiční akce pořádané 
v areálu kampusu i mimo něj
V areálu ČZU probíhá v průběhu roku množství 
různorodých akcí, ať už v režii studentů, univerzity 
či dalších subjektů. 
 dny otevřených dveří
 Veletrh pracovních příležitostí
 ples ČZU
 Miss Agro
 Rektorský den
 zahradní slavnost
 Life Sciences Film Festival
 Festival vína
 …a řada dalších
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C24

BUDOVA ZKRATKA

PROVOZNĚ
EKONOMICKÁ  FAKULTA

PEF-C
PEF-C
PEF-C
PEF-C
PEF-C
PEF-C
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D
PEF-D

C15
C16
C17
C18
C26
C28
DI
DII
D107
D108
D126
D132
D138
D226
D232
D238
D326
D332
D426
D432
D438
D444

BUDOVA ZKRATKA

PEF CEMS2

FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD
FLD

LI
LII
L232
L255
L271
L332
L356
L372

BUDOVA ZKRATKA

FAKULTA  LESNICKÁ
A  DŘEVAŘSKÁ 

FŽP
FŽP
FŽP
FŽP
FŽP
FŽP
FŽP
FŽP
FŽP
FŽP
FŽP
FŽP

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

BUDOVA ZKRATKA

FAKULTA

ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

T
T
T
T

TI
T135
T137
HUBRU

BUDOVA ZKRATKA

VÝUKOVÝ  PAVILON  T

Plán areálu a přehled učeben

DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP

DP106
DP107
DP120
DP201
DP216
DP222
DP314
DP411A
DP411B
DP416
DP417
DP418

BUDOVA ZKRATKA

DŘEVAŘSKÝ PAVILON

FAPPZ-D
FAPPZ-D
FAPPZ-D
FAPPZ-D
FAPPZ-D
FAPPZ-D
FAPPZ-D
FAPPZ-D
FAPPZ-D
FŽP-D
FŽP-D
FŽP-D
FŽP-D
FŽP-D
FŽP-D
FŽP-D

D117
D119
D122
D124
D630
D633
D634
D634A
D636
D215
D217
D218
D220
D226
D352
D355

BUDOVA ZKRATKA

MEZIFAKULTNÍ CENTRUM
ENVIRONMENTÁLNÍCH VĚD

HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT

HT001a 
HT001b 
HT003 
HT004 
HT005 
HT008 
HT009 
HT010 
HT011 
HT102
HT105 
HT106
HT107
HT109 
HT111
HT114 
HT115 
HT116 
HT117

BUDOVA ZKRATKA

HI-TECH TECHNOLOGICKO-
-VÝUKOVÝ PAVILON FLD 
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KOLEJ EF
KOLEJ BCD

RK

TF

SIC

R

FAPPZ

FAPPZ-C
FLD

VÝUKOVÉ SKLENÍKY,
BOTANICKÁ ZAHRADA

PEF

KOLEJ JIH

KOLEJ A
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DEMONSTRAČNÍ A POKUSNÁ STÁJ

KTV
KTV
KTV
KTV
KTV
KTV

KTVB
KTVE
KTVH
KTVM
KTVP
KTVV

BUDOVA ZKRATKA

KATEDRA 
TĚLESNÉ  VÝCHOVY

SIC
SIC
SIC
SIC

SIC
SIC-139
SIC-238
SIC-259

BUDOVA ZKRATKA

SIC

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

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

BUDOVA ZKRATKA

KOLEJE  JIH

BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCDB 

S1
S2
S3
S4
S6
S7
S8 
KOLEJ C10
KOLEJ C11 
C62
C63

BUDOVA ZKRATKA

KOLEJE  BCD

G
G
G

G227
G327
G427

BUDOVA ZKRATKA

KOLEJ  G

EF FPC

BUDOVA ZKRATKA

KOLEJ  EF

R
R
R
R
R

IP
S16
S19
R110
Testovací 
centrum

BUDOVA ZKRATKA

REKTORÁT

IVP 7
IVP 8
IVP 78
IVP 65
IVP 68

IVPP1
IVPP2
SAF11
SAF12
SAF13

ZKRATKA ZKRATKA

IVP (PRAHA 5 - MALÁ CHUCHLE)

FAPPZ-B

DP

CENTRUM PRO STUDIUM
CHOVÁNÍ PSŮ

DEMONSTRAČNÍ A POKUSNÉ POLE FŽP

FAPPZ-D / FŽP-D
HIGH-TECH PAVILON



Provozně ekonomická fakulta
Základní informace o fakultě
 Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělání pokrývající celou oblast řízení, ekonomiky
 a komunikačních technologií nejen agrárního sektoru a navazujících odvětví.
 Na fakultě studuje přes 9000 studentů, pracuje tu více než 300 zaměstnanců.
 Skládá se z 12 kateder a 8 ostatních pracovišť.
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Studijní oddělení
Vedoucí studijního oddělení 
 Mgr. Ivana Berníková 224 382 360,  
 bernikova@pef.czu.cz

Referentky pro jednotlivé studijní obory 
  Jaroslava Došková 

(prezenční studium, 1.–2. ročník PaE) – 
224 382 389,  doskova@pef.czu.cz 

   Eva Brouková 
(prezenční studium, obor PaE, 3. Bc., a 1. N 
a 2. N ročník, Inovativní podnikání) – 
224 382 879, broukova@pef.czu.cz 

  Mgr. Renata Čacká 
(prezenční studium INFO, SYI, HKS, PR i 
magisterské navazující INFON, SYIN, HKSN, 
PRN) – 224 382 327, cacka@pef.czu.cz  

  Ivana Sláviková 
(prezenční studium, obor PaA, 2.–5. ročník) – 
224 382 370, slavikova@pef.czu.cz 

  Mgr. Alena Lakomá 
(kombinované studium – konzultační střediska 
Klatovy, Litoměřice, Jičín, Sezimovo Ústí – 
Tábor, Šumperk, Hradec Králové) – 
224 382 331, lakoma@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, středisko Most) – 
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

Ing. Martin Pelikán, Ph.D. 
děkan PEF

pef.czu.cz /pef.czu.cz /pefczucz

Infocentrum PEF

Informace o studiu, poradenství
  přízemí Provozně ekonomic-

ké fakulty (dveře číslo E110)
  telefon: 224 384 345 



Fakulta agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů

Základní informace o fakultě
 Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělání zahrnující oblasti zemědělské, rybářské a zahrad-
 nicképrodukce, zahradní a krajinářské architektury, chovu zájmových zvířat, udržitelného využívání pří-
 rodních  zdrojů, kvality potravin včetně výživy člověka a rozvoje venkovského prostoru. 
 Na fakultě studuje bezmála 4000 studentů, pracuje zde 300 zaměstnanců.
 Skládá se z 16 kateder a 10 dalších pracovišť.
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prof. Ing. Iva Langrová, CSc.  
děkanka FAPPZ

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: 
www.af.czu.cz, menu studium/studijní oddělení  
 Iveta Bajerová 
 bajerova@af.czu.cz
 Andrea Martinková 
 bartlova@af.czu.cz 
 Mgr. Petra Hofmanová 
 hofmanovap@af.czu.cz

af.czu.cz  /af.czu.cz /af.czu.cz



Technická fakulta
Základní informace o fakultě
 Technická fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělání pokrývající oblast zemědělské techniky,  
 silniční a automobilové dopravy, techniky a technologie zpracování odpadů, technologického řízení 
 staveb, obchodu s technikou či inženýrství údržby. 
 Na fakultě studuje více než tisíc studentů, pracuje tu více než sto zaměstnanců.
 Skládá se z 10 kateder a 4 ostatních pracovišť.
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doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. 
děkan TF

Studijní oddělení
Prezenční forma studia, bakalářské 
a navazující magisterské studium v češtině
  Lenka Jiroutková – 224 384 216, 

jiroutkoval@tf.czu.cz

Prezenční a kombinovaná forma studia, 
bakalářské a navazující magisterské 
studium v češtině
  Bc. Ivana Zástěrová – 224 383 218, 

zasterova@tf.czu.cz

Studium v anglickém jazyce 
a výjezdy do zahraničí
  Monika Divišová – 224 383 212, 

divisovamonika@tf.czu.cz
  Anna Oktavina Sembiring, M.A. –
 224 383 212, sembiring@tf.czu.cz

tf.czu.cz /tf.czu.cz 



Fakulta životního prostředí
Základní informace o fakultě
 Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělání pokrývající oblasti ekologie, ochrany přírody,
 krajinných a pozemkových úprav, krajinného inženýrství, vodního hospodářství, územního plánování či 
 environmentálního modelování. 
 Na fakultě studuje více než dva a půl tisíce studentů, pracuje tu více než sto zaměstnanců.
 Skládá se z 6 kateder, 9 laboratoří a 7 profi lových týmů.
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prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.  
děkan FŽP

fzp.czu.cz /fzp.czu.cz 

Studijní oddělení
 Vedoucí studijního oddělení 
 Ing. Renáta Beránková – 224 383 765,  
 berankovar@fzp.czu.cz 

Referentky studijního oddělení
 Ing. Zuzana Zvolská (BEKOL, DBE 
 KOL, RES, DRES, OPR, DOPR) – 
 224 384 883, zvolskaz@fzp.czu.cz  
 Mgr. Michaela Komárková (UTSS, 
 DUTSS3, DUTSS4, LPA, NCO, EGS, ENVA,  
 BEE, BEDS, BGISRS) – 224 383 885, 
 mkomarkova@fzp.czu.cz  
 Hana Horváthová (BVH, BUP, ENV, VK,  
 KPÚ, PRP, EKOL, KRAJ, DUTSS, 
 DUTSS2, BGISDPZ) – 224 383 752, 
 horvathovah@fzp.czu.cz

/FesCuls



Fakulta lesnická a dřevařská
Základní informace o fakultě
 Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělání pokrývající oblast lesnictví, dřevařství, myslivosti
 a konzervace přírodnin a taxidermie. 
 Na fakultě studuje okolo dvou tisíc studentů, pracuje tu více než sto zaměstnanců.
 Skládá se z 9 kateder, 2 excelentních výzkumných pracovišť a 4 dalších pracovišť.
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prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.  
děkan FLD

fld.czu.cz /fld.czu.cz 

Studijní oddělení
Vedoucí studijního oddělení 
 Ing. František Stehlík – 
 224 383 710, stehlik@fld.czu.cz 

Referentky studijního oddělení
 Bc. Jana Simandlová (bakalářské programy 
 a specializace BLES-BOPLE, BDREV-BZD, 
 BF-BFEPS) – 224 383 743, 
 simandlovaj@fld.czu.cz, 
 Ing. Eva Kůrková (magisterské programy) – 
 224 383 761, kurkova@fld.czu.cz 
 Iveta Černá (bakalářské programy a speciali- 
 zace BLES-BERLH, BDREV-BPDNP, BKPT,  
 BSA, obory BPRM, DPRM) – 
 224 383 848, cernaiveta@fld.czu.cz

/lesarna



Fakulta tropického zemědělství
Základní informace o fakultě
 Fakulta je v naší zemi ojedinělým pracovištěm zaměřeným na problematiku zemědělství, rozvoje
 venkova a nakládání s přírodními zdroji v rozvojových zemích a tropických oblastech.
 Na fakultě studuje více než 500 studentů, pracuje tu téměř 30 zaměstnanců.
 Skládá se ze 4 kateder a 12 ostatních pracovišť.
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doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.  
děkan FTZ

ftz.czu.cz /ftz.czu.cz 

Studijní oddělení
 Vedoucí studijního oddělení a referent pro 
magisterské studium 
 Mgr. Ilona Marková – 224 382 164, 
 markovai@ftz.czu.cz

Referentka studijního oddělení pro 
bakalářské studium 
 Ing. Barbora Kulíková – 224 382 164, 
 kulikova@ftz.czu.cz



Institut vzdělávání a poradenství
Základní informace o fakultě
 Jediný vysokoškolský ústav při ČZU je pedagogickým a vědecko-výzkumným pracovištěm.
 Nabízí studium ve studijních programech zaměřených na získání pedagogického vzdělání
 a na poradenství ve vzdělávání, má bohatě rozvinutou spolupráci se zahraničními univerzitami
 a organizacemi zabývajícími se přípravou učitelů a odborných poradců.
 Jeho specifi kem je poloha na okraji chráněné přírodní rezervace Chuchelský háj v Malé Chuchli
 v komplexně vybaveném příjemném areálu s moderním zařízením i architektonicky cennými 
 prostory, výuka částečně probíhá jak v univerzitním kampusu v Suchdole, tak v areálu IVP.
 Na institutu studuje více než 300 studentů, pracuje tu přes 20 zaměstnanců.
 Skládá se ze 3 kateder a 3 ostatních pracovišť.
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Studijní oddělení
Vedoucí studijního oddělení 
 Ing. Tereza Popovičová – 224 386 001,  
 popovicova@ivp.czu.cz 

Referent studijního oddělení 
  Bc. Jiří Havlíček – 224 386 014, 

havlicekjiri@oikt.czu.cz.

Adresa
Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, 
V Lázních 3, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle

Ing. Karel Němejc, Ph.D 
pověřený ředitel IVP

ivp.czu.cz /ivp.czu.cz 

Jak MHD do Malé Chuchle?
Metrem B nebo tramvají č. 4, 5, 12, 20 do stanice Smíchovské nádraží, pak autobusy č. 129, 172, 241, 
244, 314, 318 do zastávky Malá Chuchle (2. zastávka – zastávka na  znamení), dále podle směrových 
ukazatelů.

/school/czu-ivp/



cc.czu.cz /cc.czu.cz careercenter@czu.cz 

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: Technic-
ká 6/2710) a je pro studenty ČZU velmi snadno 
dostupná. Všichni studenti ČZU v Praze se mohou
v NTK zdarma zaregistrovat – je však nutné vlast-
nit platnou studentskou kartu. Po úspěšné regist-
raci je již možné využívat všechny služby a fondy, 
které NTK svým uživatelům nabízí. Jedná se zejmé-
na 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 stu-
dovnu. Noční studovna je otevřena i v době, kdy je 
zbytek NTK uzavřený. Dále NTK svým uživatelům 
nabízí klasické výpůjční služby, možnost přístupu 
do specializovaných vědeckých databází a konzul-
tační služby.

Národní technická
knihovna v Praze:
služby pro studenty ČZU

Detailní informace o veškerých službách NTK najdete
na webových stránkách www.techlib.cz.

Career center ČZU v Praze
VÍTE ŽE…
 74 % studentů nemá rok před ukončením školy představu, kam po škole, a často se rozhodují půl roku 
 před jejím ukončením nebo až po něm.
 Ti, kteří mají jasno o svém zaměstnání rok a více před ukončením, jsou spokojenější se svou prací
 (s její náplní i fi nančně). 

A my jsme tu, abychom vám nabídli možnost se o svou budoucnost zajímat v průběhu studia a klidně od 
prvního semestru
 OSOBNÍ KONZULTACE
 ROZVOJOVÉ A VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY
 SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI FIREM NA NAŠICH PROGRAMECH (Pitch Bootcamp, Discover Company,
 FAQ TRH PRÁCE, SideOff  University)

Ptejte se s námi – SLEDUJTE NOVINKY anebo pročítejte pravidelně univerzitní e-mail.
Nebo nás rovnou navštivte
SIC 239 „Komnata nejvyšší potřeby – najdou ji jen ti, kteří nás budou skutečně potřebovat“
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