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Představujeme vedení univerzity...
Rektor
prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
Rektor je v čele České zemědělské univerzity v Praze.
Jedná a rozhoduje ve věcech ČZU, plní působnost statutárního orgánu.
V jím určeném rozsahu je zastupován jednotlivými prorektory a kvestorem.

Prorektor pro mezinárodní vztahy a 1. prorektor
doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
V gesci prorektora je internacionalizace ČZU ve všech oblastech, meziuniverzitní dohody, zastupování
ČZU v mezinárodních organizacích, koordinace mezinárodních studentských mobilit (např. ERASMUS nebo
CEEPUS) a krátkodobých studijních pobytů typu letních škol.
Prorektorka pro vědu a výzkum
prof. Ing. Mgr. Markéta Sedmíková, Ph.D.
Koordinuje a řídí veškeré aktivity ČZU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Do její náplně také patří optimalizace
informačních systémů vědy a výzkumu, zabezpečení doktorských studijních programů, grantová agentura
CIGA, redakce časopisu Scientia Agriculturae Bohemica a organizace zasedání Vědecké rady včetně
habilitačního a profesorského řízení.
Prorektor pro pedagogickou činnost
Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Vede agendu v oblasti pedagogiky na celouniverzitní úrovni a je k tomu zmocněn k právním úkonům
souvisejícím s touto činností. Své aktivity koordinuje s příslušnými proděkany na pedagogické radě.
V rámci své funkce rovněž přispívá k optimalizaci a zvýšení efektivity informačních systémů pro výuku.
Prorektor pro strategii
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Řídí Centrum projektů a Centrum inovací a transferu technologií, zabezpečuje komplexní servis pro jednotlivé
součásti ČZU v Praze v oblasti přípravy, podpory a realizace domácích i zahraničních projektů (Grantová
agentura České republiky, Národní agentura pro zemědělský výzkum, CENTRAL, INTERREG a další), rozvojových
projektů MŠMT a Fondu rozvoje vysokých škol. Rovněž se věnuje spolupráci univerzity s externími partnery
a komerční sférou.
Prorektor pro informační systémy a vnější vztahy
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
Metodicky řídí Odbor informačních a komunikačních technologií a Studijní a informační centrum.
V rámci své agendy buduje Klub absolventů ČZU v Praze, zastupuje univerzitu v rámci sdružení CESNET,
zajišťuje výstavy a jednotnou propagaci univerzity, jedná s profesními organizacemi, komorami, veřejnými
výzkumnými institucemi aj.
Kvestor
Ing. Josef Vojáček
Řídí hospodaření a vnitřní správu ČZU a vystupuje jejím jménem v těchto oblastech. Jedná za ČZU
s odborovými organizacemi, finančními a kontrolními orgány, zajišťuje celouniverzitní řešení problematiky
bezpečnosti, krizového řízení, utajovaných informací a požární ochrany, je garantem investic a výstavby
v rámci ČZU, řeší ekonomiku a rozpočet univerzity i školních podniků.
Kancléř
JUDr. František Janouch
Zabezpečuje kompletní agendu rektora, řídí jeho sekretariát, metodicky vede právní oddělení při
zabezpečení smluvní agendy, veřejných zakázek a jiných právních záležitostí, řeší problémy kolejí
a menzy v součinnosti s kolejní radou, spolupracuje s tiskovou mluvčí v oblasti public relations
a koordinuje celouniverzitní obsahovou náplň infopanelů a webových stránek ČZU.
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ÚVODNÍK

Úvodní slovo rektora
Vážené čtenářky a čtenáři
a především nově nastupující kolegyně
a kolegové,
léto spojené s časem volna a odpočinku
končí a přichází podzim. Toto roční období
je tradičně vnímáno jako symbol zralosti.
V protikladu k tomuto pojetí je však též
spojeno s novým začátkem, s nastupujícím novým školním rokem. Specifikem
podzimního Zpravodaje ČZU je proto
obvykle zaměření na nově nastupující
studentky a studenty.
Možná zmíněný protiklad není na první
pohled patrný, ale skutečnost, že tradičně
oslovujeme své nové kolegyně a kolegy,
se může jevit jako jakýsi protimluv. Tradice
je přece ustálenou, zavedenou zvyklostí,
tedy není něčím novým. Oproti tomu
nové znamená něco, co zatím existuje jen
krátce, co ještě nemůže být tradiční. Jste to
právě vy, nové studentky a noví studenti,
kteří se připojujete k tradičnímu chodu
univerzit. Jste to vy, kteří zaručujete tradiční
kontinuitu a zároveň iniciujete změny. Proto
je mi ctí vás právě nyní prostřednictvím
našeho zpravodaje oslovit.
Jak naznačila předchozí slova, celý
náš život je neustálým protikladem něčeho nového a měnícího se a něčeho
zavedeného a ustáleného. Univerzity jsou
zavedená a ustálená místa vysokoškolského
vzdělávání, která jako jeden ze základních
zdrojů kultury tradičně působí již po mnoho
století. Zároveň v nich rok co rok začínají
studovat noví studenti a studentky, kteří
se seznamují s novými poznatky. Nejinak je
tomu i na České zemědělské univerzitě.

Kořeny vaší nové alma mater sahají
až do 18. století a k tradici, podobně jako
u jiných významných univerzit, odkazuje
i její název – zemědělská. Zemědělství je
tradiční lidskou aktivitou, bez níž bychom
měli velký problém vůbec přežít. Někde
jsem četl, že každých pět sekund zemře
na světě hlady jedno dítě. Proto si myslím,
že i dnes jsou pro nás potraviny, které jsou
výsledkem zemědělských aktivit, důležitější
než mobilní telefony nebo počítačové hry.
Na druhou stranu právě taková varující
a šokující čísla jsou pro zemědělství
i výzvou. Jsou něčím, co bourá tradiční
charakter zemědělství. Zemědělství tedy
není jenom tradiční aktivitou. Každá úroda
je něčím novým právě proto, že zemědělství
je spojeno se životem. Ne náhodou zní
anglický název naší univerzity Czech
University of Life Sciences. V českém názvu
se hrdě držíme tradice (jsme zemědělskou
univerzitou), v anglickém názvu reagujeme
na výzvy současného velice proměnlivého
světa a přinášíme něco nového (jsme
univerzitou živých věd).

Rektor ČZU v Praze
prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

a techniky, ale i přírodovědy. Podle
profilu jednotlivých fakult budete mít
totiž také možnost studovat předměty
nebo i celé obory, které před několika
lety byly na naší univerzitě buď okrajové,
nebo se vůbec neučily. Právě taková
symbióza tradice s novými trendy ve

Vím, že toto střetávání tradice
a novot vás bude provázet po celé
studium. Jak jsem již předeslal, studujete
na tradiční univerzitě, která má svou
tradici zakódovánu i ve svém názvu.
Zároveň však bude řada z vás studovat
obory, které jsou s tradičním pojetím
zemědělství i lesnictví spojeny jenom
vzdáleně. Takové propojení tradice
a novosti činí naši univerzitu vysoce
kvalitní. Dostane se vám vzdělání nejen v zavedených oborech zemědělství,
lesnictví, ekonomiky a řízení, technologií

vysokoškolském vzdělávání činí Českou
zemědělskou univerzitu skutečně kvalitní
univerzitou. Jsem proto rád, že jste si
ke studiu zvolili teď už i vaši Českou
zemědělskou univerzitu – univerzitu
s tradicí, která nabízí nové obory a formy
studia v moderním a přívětivém prostředí.
A na závěr mi nezbývá než tradičně
popřát hodně úspěchů a zdaru při vašem
studiu, vám novým kolegům a kolegyním.
prof. Ing. Jiří Balík, CSc.,
rektor ČZU
Foto: Monika Urbanová, SIC

„Poznávejte lidi po skutcích, jako dobrota stromu má známa býti po
ovoci, ale nikoli po listí, ani po kůře, ani po výšce.“
Jan Hus
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Provozně ekonomická fakulta
Provozně ekonomická fakulta (PEF)
má několik nej… Je nejstarší ekonomickou
fakultou v ČR – vzdělává studenty již téměř
šedesát let, a je největší ekonomickou
fakultou v České republice – v současné
době zde studuje více než 11 000 studentů
a na základě výroku akreditační komise
vlády ČR je zařazena do elitní skupiny
ekonomických fakult – tzv. A1.

www.pef.czu.cz

kání a administrativa, Economics and Management, Hospodářská a kulturní studia,
Informatika, Veřejná správa a regionální
rozvoj, Systémové inženýrství a System
Engeneering. Rozdělení studia na stupně
umožňuje vzájemnou prostupnost studia
i absolventů. V každém stupni student
ukončí ucelenou etapu vzdělání a může
odejít do praxe nebo postoupit do vyššího
stupně vzdělání na mateřské nebo jiné

Provozně ekonomická fakulta ČZU
v Praze si klade za cíl nejen kvalitní
vzdělávání nových bakalářů, inženýrů
a doktorů, ale realizuje současně i řadu aktivit v oblasti vědy a výzkumu.
V současné době zde lze studovat
obory Provoz a ekonomika, Agricultural
Economics and Management, Evropská
agrární diplomacie, Informatics, Podni-

univerzitě. A to doma i v zahraničí. Nebo
se může z praxe opět aktivně zapojit do
dalšího studia. U vybraných oborů lze
celý program studovat v anglickém jazyce
nebo absolvovat část studia na některé
z partnerských světových univerzit.
prof. Ing. Jan Hron, DrSc.,
dr. h. c., děkan PEF

Mgr. Eva Bobková,
tisková mluvčí PEF

Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů www.fappz.czu.cz
Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů (FAPPZ) je moderní
fakultou, která nabízí studium širokého
spektra oborů. Studium je zaměřené
nejen na zemědělství, ale též na ochranu
a tvorbu krajiny, na produkční a okrasné
zahradnictví, zahradní architekturu, kvalitu
zemědělských produktů a potravin, chov
nejrůznějších živočichů, na udržitelné
využívání přírodních zdrojů. Velký zájem
je především o obory zaměřené na chov
zájmových a exotických zvířat – Speciální
chovy, Kynologie, Chov koní, zahradnické obory jako Zahradnictví, Zahradní
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a krajinářské úpravy. Ke každému oboru
fakulta vytváří odpovídající podmínky, a to
jak výběrem kvalifikovaných odborníků,
tak využíváním vlastního experimentálního
zázemí (Centrum pro výzkum chování
psů, Dendrologický park, Demonstrační
a pokusná stáj, moderní skleníky aj.).
V letošním roce jsou nově otevřeny obory
Zoorehabilitace a asistenční služby se
zvířaty a obor zaměřený na výživu člověka
– Výživa a potraviny.

ZPRAVODAJ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

prof. Ing. Iva Langrová, CSc.,
proděkanka pro studijní
a pedagogickou činnost

prof. Ing. Pavel Tlustoš,
CSc., děkan FAPPZ

SLOUPEK
FAKULTY A INSTITUTY

Technická fakulta
Technická (dříve mechanizační)
fakulta (TF) byla založena v rámci
ustanovené Vysoké školy zemědělské
v roce 1952. Po dobu působení
vychovala Technická fakulta v prezenčním a kombinovaném studiu více
než 8500 absolventů. Na Technické
fakultě se počty uchazečů o studium za
posledních 15 let zvýšily čtyřnásobně,
v posledních pěti letech kolísají kolem 1200. V současné době studuje
na TF přibližně 1900 studentů ve
všech formách studia. Naše Technická fakulta je jedinou fakultou v ČR,
která na vysoké úrovni zabezpečuje
vzdělávání odborníků v oblasti zemědělské techniky a nově také vzdě-

www.tf.czu.cz

lávání v oblasti inženýrství údržby.
Fakulta nabízí v rámci akreditovaných
dvoustupňových studijních programů
tříleté bakalářské studium a dvouleté
navazující magisterské studium.
Studenti si mohou vybrat různé formy
studia: konzultační střediska, celoživotní vzdělávání, výuku v anglickém jazyce, přímé aplikace výsledků výzkumu,
přednášky odborníků s vysokou odbornou úrovní. Další vzdělávání a kombinované studium je také nabízeno ve
dvou konzultačních střediscích v Jičíně
a v Českých Budějovicích.
Ing. Jiří Mašek, Ph.D.,
proděkan pro studijní a pedagogickou
činnost

Fakulta lesnická a dřevařská
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)
při České zemědělské univerzitě v Praze
je jednou ze dvou fakult v České republice poskytujících lesnické vysokoškolské
vzdělání. Tato fakulta umožňuje studentům široké spektrum vzdělání pokrývající
oblast lesního hospodářství, myslivosti
a zpracování dřeva v návaznosti na
ekologii, životní prostředí, tvorbu krajiny, environmentální management a další
odvětví. To vše ve čtyřech bakalářských,
čtyřech magisterských (dva v anglickém

prof. Ing. Vilém Podrázský,
CSc., děkan FLD

prof. Ing. Vladimír Jurča,
CSc., děkan TF

www.fld.czu.cz

jazyce) a šesti doktorských oborech. Fakulta zajišťuje také výuku v externích
střediscích v Písku, Hranicích na Moravě,
Trutnově a Kostelci nad Černými lesy, kde se
také nachází školní lesní podnik. Studenti
zde mají možnost ověřit si své teoretické
znalosti v praxi. K majetku školního lesního
podniku krom lesních porostů patří i zámek
pocházející z rodu Lichtensteinů.
Ing. Jaroslav Tománek,
člen redakční rady

„Mezinárodní, otevřená a přívětivá univerzita nabízející
kvalitní výuku a praktikující hodnotný výzkum a vývoj, to je
Česká zemědělská univerzita...“
Výroční zpráva o činnosti za rok 2009

ČÍSLO 4 / ŘÍJEN 2010

5

FAKULTY
ROZHOVOR
A INSTITUTY

Fakulta životního prostředí
www.fzp.czu.cz
Fakulta životního prostředí ČZU
v Praze (FŽP) vznikla v roce 2007
v reakci na moderní vzdělávací trendy
a na poptávku praxe. Ačkoliv je naše
fakulta mladá, její zaměstnanci jsou
nejen zkušenými vysokoškolskými pedagogy, ale též vynikajícími odborníky a výzkumnými pracovníky. Zaručují
tak vysokou kvalitu výuky se všemi
jejími moderními aspekty, předávají své
bohaté zkušenosti, vychovávají nové
odborné a vědecké pracovníky. Fakulta
v současnosti zajišťuje výuku pro 3050
studentů v prezenční i kombinované

formě v Praze i ve střediscích v Karlových
Varech, Litvínově a Březnici. Společně s výukou se na fakultě rozvíjejí vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých
řešitelských týmů se zaměřením na
ochranu základních složek životního
prostředí, posuzování míry vlivu lidských
činností a metody odstraňování jejich
následků.
Velký důraz je kladen také na spolupráci
se zahraničními univerzitami a výměnné
pobyty jak studentů, tak i pedagogů.
Ing. Vladimír Zdražil,
tajemník

Institut tropů a subtropů

prof. Ing. Bohumil Havrland,
CSc., ředitel ITS
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Institut tropů a subtropů (ITS) je
pedagogickou a vědecko-výzkumnou
institucí České zemědělské univerzity
v Praze. Jedná se o specifické a svým
zaměřením ojedinělé pracoviště v naší republice s padesátiletou historií.
Činnost ITS má nejenom klasické schéma univerzitního pracoviště s těžištěm
v pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, ale současně se zabývá
rozvojovou pomocí a problematikou
rozvojových zemí světa.
Studijní program je rozdělen na
dva bakalářské (vyučované v českém
jazyce), sedm magisterských (všechny
v anglickém jazyce) a dva doktorské
studijní obory (jeden vyučovaný v českém
a další v anglickém jazyce). Velmi rozsáhlé

ZPRAVODAJ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

prof. Ing. Petr Sklenička,
CSc., děkan FŽP

www.its.czu.cz
je zapojení do rozvojové pomoci, které
probíhá na celosvětové úrovni. Oblast
vědy a výzkumu je propojena s výukou
a i rozvojovou činností. Studenti tak
z jednotlivých regionů tropů a subtropů
získávají další odborné znalosti. Vzhledem
k velmi rozvinuté mobilitě studentů
je téměř pravidlem, že absolventi jsou
velmi dobře vybaveni znalostí minimálně
třech světových jazyků. Výše uvedená
skutečnost je potvrzena vysokým zájmem
o jejich služby na trhu práce. Pracovníci ITS
jsou ve své většině mladí a zkušení lidé,
kteří v rozvojových zemích absolvovali
dlouhodobé pracovní pobyty.
doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D.,
zástupce ředitele
pro pedagogickou činnost

SLOUPEK
FAKULTY A INSTITUTY

Institut vzdělávání a poradenství
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)
je pedagogickým, vědecko-výzkumným
pracovištěm ČZU, jehož cílem je především realizace vlastních akreditovaných
studijních programů a výzkum v oblasti
zemědělského poradenství, vzdělávání
farmářů a v oblasti sekundárního a terciárního odborného vzdělávání.
IVP v rámci ČZU nabízí studentům a začínajícím pedagogům studium
učitelství po střední odborné školy
zemědělského a příbuzného zaměření,
kurzy celoživotního vzdělávání, přípravu studentů doktorandského studia
na pedagogickou činnost na univerzitě,
metodickou pomoc při zvyšování kvality,

www.ivp.czu.cz

účinnosti a efektivnosti pedagogického
procesu na ČZU (kurzy vysokoškolské
pedagogiky pro začínající vysokoškolské
učitele) a podporu studia zdravotně
znevýhodněných studentů (Poradenské
centrum pro studenty ČZU na koleji F).
V současné době je na IVP možnost
studovat tyto studijní obory: Učitelství odborných předmětů (Specializace
v pedagogice), Učitelství praktického
vyučování, Poradenství v odborném
vzdělávání, Učitelství odborných předmětů (Celoživotní vzdělávání).
doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,
členka redakční rady
prof. Ing. Milan Slavík,
CSc., ředitel IVP
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Informační
a komunikační technologie
WiFi eduroam
Pokrytí v budovách a částečně areálu
ČZU bezdrátovou sítí WiFi je realizováno
sítí projektu eduroam. Uživatelem sítě
eduroam mohou být studenti i zaměstnanci
ČZU. Nejdůležitější informace o samotném
projektu eduroam a o připojení do sítě
eduroam jsou dostupné na webové stránce
http://eduroam.czu.cz.
V rámci stálého zlepšování pokrytí
dochází průběžně k navyšování počtu
přístupových bodů a optimalizaci jejich
rozmístění. Začátkem září 2010 bylo
rozšířeno pokrytí ve venkovním prostoru
mezi kolejemi JIH a BCD.

Na základě vydání varování před
šifrováním TKIP skupinou eduroam
Operations Team byl povýšen způsob
zabezpečení připojení. Z důvodu zajištění kontinuity funkčnosti připojení byly
ponechány v provozu na přechodnou
dobu oba typy zabezpečení. Ke dni
28. 9. 2010 bude připojení eduroam-tkip
zrušeno.

Kolejní síť
Kolejní síť je počítačová síť budovaná v areálu kolejí ČZU v Praze pro účely
vzdělávání studentů. Prostřednictvím celouniverzitní sítě je připojena do národ-

ní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání
(CESNET) a jejím prostřednictvím do sítě
internet.
Informace o této síti, připojení,
pravidlech užívání a užitečných rad
jsou dostupné na webové stránce http://
kolejsit.czu.cz.
V letošním roce je dokončována implementace pilotního projektu WiFi kolejní
sítě v budově B.
Do provozu bude tato síť uvedena
v průběhu zimního semestru 2010.
Ing. Pavel Jirsa,
Středisko správy sítí OIKT

Počítačové místnosti na ČZU v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
nabízí svým studentům široké možnosti
využití počítačových místností. Studenti
mohou v rámci výuky využívat rozvrhované
místnosti na příslušných fakultách a institutech. Mimo rozvrh mají možnost např.
pro práci na různých projektech využívat
volně přístupné počítačové místnosti
a centra ve správě OIKT s celkovou kapacitou
120 PC. Jedná se o internetový pavilon v přízemí rektorátu, počítačové centrum v budově
kolejí JIH a počítačovou laboratoř na koleji
F. OIKT zde poskytuje množství služeb pro
zvýšení komfortu uživatele a stálý dohled.
Internetový pavilon je v běžném provozu otevřen denně od 8.00 do 22.00 hodin.
Počítačové centrum JIH je v běžném
provozu otevřeno od 9.00 do 22.00 hodin.
Počítačová laboratoř na koleji F je
v běžném provozu otevřena od 8.00 do
16.00 hodin.
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Další možností využití počítačů pro
studenty mimo rozvrh je využití volně
přístupných počítačů ve vestibulech fakult.
Počítačové laboratoře i nepočítačové
učebny ve správě OIKT jsou standardně
vybaveny prostředky ICT a A/V techniky,
jako je PC pro potřeby pedagoga, možnost
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připojení dalších koncových zařízení (zejména notebooku, případně visualiseru,
videorekordéru, kamery) do sítě a na systém
projekce, dataprojektor, projekční plocha,
ozvučení a samozřejmostí je i klasická tabule.
Ing. Jindřich Vlček,
OIKT

OIKT/KTV

Univerzitní elektronická peněženka – UEP
Elektronický platební systém UEP
v takto komplexním rozsahu je na ČZU
v Praze jako zatím na jediné univerzitě v ČR
implementován od září minulého roku.
Studenti mohou využít UEP pro platbu
kolejného a dalších poplatků spojených
s ubytováním. Platbu je možné provést na
pokladně Kolejí a menzy (KaM), ale také
kdykoli na některém z kiosků UEP.
Pro studenty existuje možnost zjistit
současný stav svého zůstatku jak na
kartě, tak na JUMBO účtu, a to na portálu STUDENT. Dále je zřízeno reklamační
pracoviště v rámci helpdesku ČZU, kde
mohou uživatelé řešit své případné problémy s UEP nebo uplatnit reklamaci a žádat
vysvětlení transakcí. V současné době je
předjednána spolupráce s dalšími subjekty

a od nového školního roku by mělo být
možné využít k platbě UEP také například
v bufetu SIC a bufetu v kruhové hale,
v restauraci JIH, v restauraci G, v restauraci
v kruhové hale a také v řeznictví U Rysů.
Dále je v plánu zapojení bufetu na TF, bufetu
FAPPZ a využití plateb za služby v rámci KTV.
Do konce roku 2010 by měl být UEP rozšířen
také na nápojové automaty rozmístěné
v areálu ČZU. V tomto směru zatím probíhá
vývoj aplikací. Od nového školního roku
mohou studenti využívat kiosky UEP nejen
pro nabíjení a kontrolu zůstatku, ale také
pro platbu poplatků za studium nebo
pro rychlé sjednání cestovního pojištění.
V neposlední řadě je nutné zmínit implementaci samoobslužného tisku, který budou moci využívat zaměstnanci

Katedra tělesné výchovy
Česká zemědělská univerzita se
pyšní krásným sportovním areálem, ve
kterém sportují studenti, zaměstnanci
univerzity i široká veřejnost. Sportovní areál
spravuje katedra tělesné výchovy (KTV), která
současně řídí a organizuje bohatý sportovní
program. Sportovní areál disponuje krytým
bazénem, dvěma tělocvičnami, posilovnou,
fotbalovým hřištěm s atletickou dráhou,
tréninkovým fotbalovým hřištěm s umělou
trávou, tenisovými kurty, volejbalovými
a beachvolejbalovými kurty a víceúčelovou
sportovní plochou pro míčové sporty.
I v letošním akademickém roce
2010/2011 předkládá KTV studentům
ČZU pestrou nabídku tělovýchovných
a sportovních aktivit. Pro studenty I.
a II. ročníků, kteří mají tělesnou výchovu
v harmonogramu studia jako povinný
předmět, vypisuje KTV tradiční sportovní
aktivity (plavání, aerobik a jeho různé formy,
posilování, volejbal, basketbal, fotbal, florbal) a několik výběrových sportů podle zájmu
studentů. V zimním semestru vypisuje KTV
asi 10 lyžařských kurzů pro studenty na
českých horách i v zahraničí a v letním
semestru nabízí KTV studentům velmi rozmanitou škálu letních kurzů (vysokohorská

turistika, vodácká turistika, cykloturistika,
vodní sporty, míčové sporty, aerobik a jiné).
Kurzy jsou určeny jak studentům PEF, tak
i pro ostatní studenty ČZU jako nepovinný
kurz. Bližší informace o povinné tělesné
výchově a vypsaných TV kurzech získají
všichni zájemci přímo na KTV, nebo na
webových stránkách katedry. Jak začátečníci, tak pokročilí si mohou zlepšit techniku
pohybových dovedností v jednotlivých
sportovních odvětvích pod dohledem odborných asistentů KTV specializovaných
a orientovaných na daný sport.
Nepovinné tělesné výchovy se mohou zúčastnit všichni studenti ČZU. Škála
sportovních odvětví je stejná jako u povinné
TV a rozšířená o další sporty. Pro studenty IV.
a V. ročníků TF je vypsán volitelný předmět
Sport a pohybová aktivita, který jim umožňuje
poznat teoretické i praktické základy několika
výběrových sportů od těch tradičních až
k velmi atraktivním a méně dostupným
(např. tenis, kanoistika, rafting, softbal, lední
hokej aj.). Při České zemědělské univerzitě
je organizován sportovní klub TJ ČZU
Praha, který umožňuje všem studentům
a zaměstnancům univerzity, aby rozvíjeli
svou sportovní výkonnost v jednotlivých

i studenti. Nyní je tato služba v testovacím
provozu a v nejbližší době se stane součástí některých z kiosků UEP.
Implementace elektronické peněženky
v takovém rozsahu (vyžadujícím i např.
souhlas ČNB) zatím neproběhla na žádné
české univerzitě. Podrobnější informace
o UEP i případné reklamace poskytne
HelpDesk OIKT na telefonu 22438 4444 či
e-mailu helpdesk@czu.cz.
Věříme, že systém elektronické peněženky usnadní studentům a zaměstnancům přístup k placeným službám
poskytovaným jak ČZU, tak našimi
smluvními partnery.
Ing. Petr Dvořák, manažer projektu UEP
Středisko správy informačních systémů
OIKT

www.ktv.czu.cz
oddílech na bázi výkonnostního i rekreačního sportu.
Jako každoročně se můžeme těšit
na jednorázové akce pořádané katedrou
tělesné výchovy. První sportovní akcí je BĚH
O POHÁR REKTORA, který se uskuteční první
listopadovou středu. V prosinci pořádá KTV
spolu s TJ ČZU tradiční sportovní ples. Na
jaře proběhnou pro studenty a zaměstnance ČZU sportovní akce, které mají bohatou tradici a mnohdy vysokou sportovní
a společenskou úroveň. První je REKTORSKÝ
DEN konaný v květnu v areálu ČZU Praha
a jejím okolí, druhou jsou Sportovní hry
zaměstnanců ČZU, kterých se pravidelně
zúčastňuje asi 500 sportujících zaměstnanců
univerzity.
Z výše uvedených řádků vyplývá, že na
ČZU v Praze se sportuje po celý rok a vedení
ČZU sport studentů i zaměstnanců vydatně
podporuje. Každý ze studentů si najde
možnost věnovat se sportovním aktivitám
po dobu studia a okamžiky strávené na
sportovištích a sportovních kurzech patří
k největším zážitkům studijní doby.
PaedDr. Dušan Vavrla,
vedoucí KTV
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SIC

Studijní a informační centrum – SIC
– nabídka služeb pro studenty
www.sic.czu.cz

Svými informačními službami
podporujeme pedagogickou a vě decko-výzkumnou činnost univerzity
a pomáháme posluchačům plnit jejich
studijní úkoly.
Základní knihovna nabízí zájemcům
více než 165 000 svazků studijní a odborné literatury k absenčním výpůjčkám
domů i k prezenčnímu studiu ve dvou
studovnách a čítárně. Do knihovny dochází přes 250 titulů odborných periodik.
Velká studovna (100 studijních míst)
nabízí uživatelům ve volném výběru skripta a tři nejnovější ročníky časopisů. Dále
je zde k dispozici veškerá doporučená
literatura, slovníky, encyklopedie, odborná
periodika, denní tisk. Je možné využití
síťového tisku na černobílé tiskárně. Na
vyžádání si u služby mohou uživatelé
vypůjčit učebnice, encyklopedie, výkladové
a jazykové slovníky, atlasy a další publikace. Je zde umístěna literatura, kterou
jednotlivé katedry doporučují ke studiu.
Dále také doporučované publikace, které
nelze pro cenovou náročnost zakoupit
v multiplikátech. Nachází se zde i všechna
skripta včetně interaktivních, do kterých
se doplňuje. Pokud si studenti nemohou
odnést požadované publikace domů, protože jsou rozpůjčené, naleznou ve studovně
exempláře pro prezenční studium. Do
studovny si mohou naši uživatelé rovněž
zapůjčit veškerou literaturu z výpůjčního
protokolu. Na samoobslužné kopírce lze

pořídit potřebné kopie. Ve velké studovně
je umístěno 32 PC, v malé studovně pak
dalších 36 PC. Pro jejich použití je nutná
autorizace za pomoci čipové karty ISIC/
ČZU. Studenti na nich mohou zpracovávat
s využitím dostupné literatury své práce a samozřejmě mohou pracovat s internetem a odbornými elektronickými
zdroji předplácenými univerzitou. V malé
studovně je možné, kromě práce s PC
(např. vstupy do informačních databází SIC
aj.), rovněž studovat starší diplomové práce
z FAPPZ, FLD, FŽP, ITS, PEF i TF. Návštěvníci
mohou využívat skripta, která vyšla na CD,
a e-knihy. Studenti zde mají k dispozici
barevnou laserovou tiskárnu, skener a barevnou kopírku. V čítárně časopisů je možno studovat odborná periodika starší tří let.

Katalog knihovny
Velmi důležitou součástí každé knihovny je její katalog. Ten je dostupný
přímo ze stránek SIC (www.sic.czu.cz), takže
je možné s ním pracovat na jakémkoliv
počítači připojeném k internetu, tj. i mimo
síť ČZU. Katalog slouží k získání informací
o dokumentech (skriptech, učebnicích,
monografiích), které knihovna vlastní.
V jednoduchém vyhledávacím formuláři je
k dispozici několik kritérií, podle kterých je
možno vyhledávat – slova z názvu, jméno
autora, klíčová slova (tj. slova vyjadřující
téma dokumentu), rok vydání apod. Kritéria
je možné různě kombinovat a získat tak co

Otevírací doby studoven (pondělí – pátek)
Výpůjční protokol

Velká
studovna

Malá studovna
č. 141

Čítárna
časopisů

8.00–12.00
13.30–15.00

8.00–20.00

9.00–18.00

9.00–12.00
13.00–15.00

Pro návštěvníky studoven a čítárny je v suterénu SIC k dispozici šatna.
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nejpřesnější výsledky. Těmi by měly být
informace o tom, jaké dokumenty věnované
zadanému tématu (či od konkrétního
autora, vydané v určitém roce apod.) jsou
v knihovně k dispozici. Z podrobnějších
údajů o každém dokumentu je možné zjistit,
kolik výtisků je v knihovně k dispozici, pod
jakou signaturou jsou uloženy (signatura
= údaj, který vyjadřuje, kde je daný dokument ve studovně či ve skladu umístěn).
S podrobnostmi ohledně případného
vypůjčení publikace zájemcům poradí
služba u výpůjčního protokolu nebo ve
studovně.
Kromě údajů o jednotlivých dokumentech je možné v katalogu zjistit
i údaje o výpůjčkách – tj. o vlastním
čtenářském kontě. Studenti a doktorandi
zde získají přehled o publikacích, které mají
zapůjčeny, a o délce výpůjční doby zadáním
přihlašovacího jména a hesla, které používají do aplikace Hroch nebo E-Doktorand.
Zaměstnanci ČZU a ostatní zaregistrovaní
uživatelé mohou o přístup do svého účtu
v katalogu požádat výpůjční službu.
Ani základní knihovna SIC, ani žádná
jiná knihovna nevlastní všechny vydané
knihy a časopisy. Pokud se tedy stane,
že některou knihu nebo časopis uživatel
nenajde v našem fondu, je možné obrátit se
i na jiné pražské či mimopražské knihovny.
Jejich katalogy jsou také dostupné prostřednictvím internetu. Jedná se např.
o Národní knihovnu ČR (www.nkp.cz),
Státní technickou knihovnu (www.stk.
cz) nebo Městskou knihovnu v Praze
(www.mlp.cz). Informace o tom, ve které
české knihovně nalezneme požadovaný
časopis (český i zahraniční), poskytne
Souborný katalog ČR, resp. jeho část
Seriály (přístupná také z www.nkp.cz –
pod odkazem Katalogy a databáze).

SIC

Oddělení sekundárních informací
a rozvoje nabízí konzultační služby ohledně vyhledávání materiálů z některých
světových odborných bibliografických
databází (CABI, Web of Knowledge, EBSCO,
Biological Abstracts, Zoological Record,
GeoBase, GeoRef, signálního periodika
Current Contents Connect aj.). Tyto služby jsou zajišťovány po dohodě osobní,
telefonické nebo e-mailové (L. Pešková,
tel.: 4019, e-mail peskoval@sic.czu.cz).
Kromě výše uvedených bibliografických
databází jsou k disposici v elektronické
verzi také odborné časopisy vydavatelství Springer, Kluwer a Elsevier a dále
též materiály z nakladatelství Knovel, či
e-books z produkce nakladatelství CABI
a mnoho dalších zdrojů dostupných přes
webové stránky SIC, sekce Pro studenty
– Informační zdroje pro studium nebo
www.infozdroje.cz. Všechny tyto informační zdroje jsou přístupné z počítačů
zapojených do sítě univerzity. Oddělení
dále zajišťuje rutinní provoz a rozvoj
výpočetní techniky celého SIC včetně
ověřování a zavádění nových informačních
technologií. Kromě toho oddělení nabízí
školení k práci s informačními zdroji pro
různé úrovně uživatelů.
Ve fotostudiu Audiovizuálního střediska (SIC 1. patro, dveře č. 213) zhotovujeme průkazové fotografie (tato služba
je pouze doplňkovou činností oddělení).
Fotografování je nutno domluvit předem
na tel. 4040 u paní Urbanové. Po dohodě je možno vytvořit a vytisknout i další

grafické materiály (např. vizitky,
gratulace, letáčky,…). Tisk posterů
z dodaných podkladů do velikosti
A0 je nutno dohodnout z technických
důvodů nejméně tři
dny předem.
Reprografické pracoviště zajišťuje
je
kromě služeb kopírovávání, laminování a vazby
by
dokumentů také vydávání identifikačních
karet
pro
pedagogy (ITIC) a zaměstnance ČZU, tisk
smluv a prohlášení ke studentským průkazům ISIC/ČZU a jejich výdej. Pracovní doba pracoviště je po–pá 8.00–12.00
a13.00–15.00.
Bližší informace naleznete na www.sic.
czu.cz nebo v prostorech SIC.
Identifikační karty (ISIC/studentská)
platí po celou dobu studia a lze je využívat
v rámci ČZU v menze při stravování, v knihovně SIC (výpůjčky, vstup do studoven
aj.), k nákupu časových jízdenek MHD
(ve výpůjčním protokolu SIC). Pro plnou
funkcionalitu karty (např. stravování v menze) je třeba aktivovat funkci elektronické
peněženky ve studentské pokladně v přízemí SIC (více na www.uep.czu.cz).
SIC se dále zabývá organizací jazykových kurzů pro zaměstnance a pro studenty ČZU v Praze. Informace podá Iveta

Ceník poskytovaných služeb Audiovizuálního střediska
laser
VÝTISK A4 PLNOBAREVNÝ

15,- Kč

VÝTISK A4 PLNOBAREVNÝ OBOUSTRANNĚ

20,- Kč

VÝTISK DO VEL. 10 x 15

10,- Kč

inkoust
PASOVÉ FOTO 4 ks/ 6ks/ 8ks

80,-/ 100,-/ 120,- Kč

ploter – velkoformátový tisk
VÝTISK ZE SOUBORU A0

550,- až 1 200,- Kč

Spálenková, tel.: 224 384 278,
e-mail: spalenkova@sic.czu.cz
Ve studentské pokladně v přízemí
ve vestibulu SIC mohou studenti na dvou
výdejních místech (vestibul u schodiště pro
studenty a centrální hala s diskrétní zónou
přednostně pro zaměstnance ČZU) skládat
hotovostní platby např. za dodatečný zápis do ročníku, vydání duplikátu diplomu,
výpisu známek atd. Dále zde studenti
aktivují svojí identifikační kartu (ISIC/
studenská), případně mohou zakoupit
validační známku pro prodloužení licence
karty ISIC. Zaměstnanci i veřejnost zde
rovněž mohou v rámci systému AMSBUS
zakoupit jízdenku s místenkou pro
pravidelnou autobusovou dopravu, a to
nejen vnitrostátní, ale i mezinárodní.
Pracovní doba pokladny je po–pá
8.00–12.00 a13.00–15.00.
V rámci zlepšení služeb univerzity
jsou v přízemí SIC umístěny automaty
na chlazené nápoje, automat na teplé nápoje a rychlé občerstvení. V prvním
patře pak mohou studenti a zaměstnanci
navštívit SIC-café, kde je rovněž možnost občerstvení. Další volně přístupné
prostory SIC mohou sloužit k diskusím nad
seminárními pracemi i odpočinku studentů.
Ve vestibulech SIC, stejně jako v areálu
ČZU, lze po autorizaci na www.wifi.czu.
cz používat WIFI internetové připojení
vlastních notebooků.
Ing. Daniel Novák, CSc.,
ředitel SIC
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STUDIUM

ČZU – třetí největší univerzita v Praze

www.czu.cz

Léto pomalu končí, co nestihl odnést
čas, vzala velká voda a s koncem září, tak
jako každoročně, začíná pro studenty
i pedagogy ČZU nový akademický rok.
Jaký bude a co přinese nového, to ukáží
až následující měsíce. Tak jako každý
začátek, je i začátek akademického roku
spojen s mnoha očekáváními, ale vybízí
i ke stručné rekapitulaci.
ČZU již tradičně nabízí širokou a velmi
pestrou škálu studijních oborů, a to nejen
zemědělských a lesnických, ale i technických, ekonomických či biologických. Na
pěti fakultách a dvou institutech ČZU je zajišťována výuka ve 133 akreditovaných studijních oborech (56 studijních programů),
a to v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.
V minulém akademickém roce na
ČZU studovalo více než 23 500 studentů,
z toho zhruba 14 000 v bakalářských,
6 000 v magisterských a 1 000 v doktorských studijních programech, více než
2 000 studentů připadalo na celoživotní

vzdělávání a 250 na zahraniční mobility. Tyto počty řadí ČZU na 7. místo mezi
26 veřejnými vysokými školami v ČR a na
3. místo mezi osmi veřejnými vysokými
školami se sídlem v Praze.

Harmonogram akademického roku 2010/2011
Nejdůležitější termíny – zimní semestr:
Zahájení akademického roku
Zahájení výuky
Imatrikulace 1. ročníky
Děkanské volno
Vánoční prázdniny
Zápočtový týden
Zkouškové období
Nejdůležitější termíny – letní semestr:
Zahájení výuky
Rektorský den
Sportovní hry ČZU
Zápočtový týden (nekončící ročníky)
Zkouškové období (nekončící ročníky)
Státní závěrečné zkoušky
Promoce
Poslední den pro vykonání
zkoušky/zápočtu
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27. září 2010
29. září 2010
29. září – 1. října 2010
29. října 2010
20. prosince 2010 – 2. ledna 2011
3.–9. ledna 2011
10. ledna – 13. února 2011

14. února 2011
11. května 2011
19. května 2011
9.–15. května 2011
16. května – 3. července 2011
23. května – 10. června 2011
13. června – 9. července 2011
9. září 2011

ZPRAVODAJ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

Z fakult je největší Provozně ekonomická fakulta (přibližně 11 300 studentů), následována Fakultou agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů (zhruba 4 400 studentů), Fakultou životního
prostředí (asi 2 900 studentů), Fakultou
lesnickou a dřevařskou (asi 2 000 studentů) a Technickou fakultou (zhruba 1 900
studentů). Za fakultami následují Institut
tropů a subtropů (zhruba 560 studentů)
a Institut vzdělávání a poradenství (zhruba
420 studentů).
Optimismus budí i výsledky přijímacího řízení pro právě začínající akademický
rok. ČZU obdržela více než 19 000 přihlášek.
Podle předběžných výsledků bylo přijato
a zapsáno ke studiu v prvních ročnících
8 860 studentů, z toho 6 040 v bakalářském
a 2 820 v magisterském stupni studia. Tento
počet je o něco vyšší oproti předcházejícímu akademickému roku o asi 150 studentů
u bakalářského stupně studia, u magisterských studentů zůstal počet na přibližně
stejné úrovni.
Ing. Petr Zasadil, Ph.D.,
prorektor pro pedagogickou činnost

STUDIUM

Možnosti studia v zahraničí
V akademickém roce 2010/2011 se
otevírá pro naše studenty nová nabídka
možností studia v zahraničí. Je to
především nejznámější a nejrozšířenější
program Evropské unie LLP/Erasmus,
který podporuje studium vysokoškoláků,
včetně přípravy bakalářské, diplomové
či disertační práce, vedoucí k získání
uznávaného diplomu nebo kvalifikace
na přijímající instituci zemí EU, ESVO
a v kandidátské zemi Turecku. V tomto
akademickém roce se předpokládá, na
základě jarních konkurzů, výjezd (zatím)
290 studentů na celkem 2230 měsíců.
Mezi nejvíce navštěvované univerzity patří: Wageningen University (NL),
Universität für Bodenkultur Wien (A),
Universidad Politécnica de Valencia (ES),
Humboldt-Universität zu Berlin (DE),
Universidad de Sevilla (ES), Technical

University of Crete (GR), ISCTE Lisboa
(PT) nebo Södertörns Högskola (SE).
Studijní pobyty mohou probíhat pouze
v partnerských institucích, se kterými ČZU
v Praze uzavřela prostřednictvím svých
fakult nebo na rektorátní úrovni bilaterální
smlouvy. Přehled všech smluv uzavřených
pro akademický rok 2010/2011 je k dispozici na oddělení mezinárodních vztahů ČZU
a na www stránkách: www.czu.cz.
Konkurzy studentů pro rok 2011/2012
by měly proběhnout na fakultách během
února 2011. Přesnější termín stanoví
a zveřejní oddělení mezinárodních vztahů
jednotlivých fakult. Finanční podpora
bude poskytována pouze studentům, kteří
řádně ukončili minimálně první ročník
studia bakalářského studia na vysoké
škole. Součástí zahraničního studijního
pobytu může být i podniková praxe pod
podmínkou, že je pracovní
stáž garantována stejnou
přijímající institucí jako
studijní pobyt a studijní pobyt a pracovní stáž
na sebe přímo navazují.
Praxe musí být uznávanou
součástí studia na ČZU
a nesmí být financována
jiným programem Evropské
unie. Finanční podpora se
poskytuje na oprávněné
aktivity, které se uskuteční
mezi 1. 7. 2010 a 30. 9. 2011
a které trvají minimálně tři
měsíce a maximálně však
12 měsíců. Po celou dobu
studia v zahraničí musí být
student zapsán ke studiu na
vysílající instituci. Studenti
mohou absolvovat v rámci programu LLP/Erasmus
včetně programu ERASMUS/
Mundus maximálně jeden
studijní pobyt. Mobilita
studentů je financována

ze dvou zdrojů: z finančních prostředků
Evropské unie a z prostředků státního
rozpočtu MŠMT. Průměrná výše grantu
v akademickém roce 2010/2011 činí 400
EUR na studenta a měsíc, ale diferencuje
se podle finanční náročnosti jednotlivých
zemí, viz www.czu.cz/cs/?r=1702&i=1822.
Podrobné rady, jak postupovat
od výběrového řízení až po návrat ze
studijního pobytu, naleznete na www
stránkách oddělení mezinárodních vztahů
v části věnované mobilitám studentů
LLP/ERASMUS včetně odpovědí na
nejčastější dotazy. Nezbytné formuláře
jsou k dispozici také na těchto stránkách.
Užitečné informace k programu najdete i na
stránkách Národní agentury pro Evropské
vzdělávací programy: www.naep.cz.
Vycestovat za studiem do zahraničí
je možné i v rámci Programu na podporu
rozvoje internacionalizace, který vyhlašuje MŠMT. Na základě úspěšně podaných rozvojových projektů zmíněného
programu získalo ČZU stipendia na
akademický rok 2010/2011 pro několik
nejlepších vybraných uchazečů o studijní
pobyty, které vedou k uznání studia na
mateřské i hostitelské univerzitě a získání
diplomu Double Degree ve Velké Británii na Cranfield University, v Nizozemí
na Wageningen University, ve Francii
na Grenoble Ecole de Management
a Université Catholique de Lyon a v Rakousku na Universität für Bodenkultur
Wien.
Pro lepší informovanost o možnostech studia v zahraničí doporučujeme
pravidelně sledovat také informace,
které poskytuje Dům zahraničních služeb
MŠMT: www.dzs.cz. MŠMT i v letošním
roce přidělilo naší univerzitě, na základě
rozpisu kvót, několik stipendijních míst pro
akademický rok 2010/2011. Z finančních
prostředků vložených ministerstvy školství
ČR a Rakouska je možno získat podporu
formou stipendií z programu spolupráce
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ve vědě a vzdělávání AKTION – podrobné
informace viz http://dzs.cz/aktion.htm.
Středoevropský výměnný univerzitní
program CEEPUS (Central European
Exchange Programme for University
Studies) zaměřený na spolupráci v rámci
sítí univerzit umožnuje získat stipendium,
a to ke studiu v zemích, které dohodu
o programu CEEPUS podepsaly: Albánie,
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá
Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,
Priština-Kosovo.
Program je určen pro pregraduální
studenty od ukončeného druhého semestru a postgraduální studenty. Na ČZU
není tento program organizován centrálně,
avšak úspěšně probíhá na Fakultě lesnické
a dřevařské.
V rámci programu CEEPUS se lze hlásit
také jako tzv. freemover. Zde je termín
podání přihlášky 30. listopadu 2010 pro
následující letní semestr.
Freemover student oslovuje zahraniční univerzitu samostatně. Pro mobilitu
freemover přikládají studenti k přihláš-

ce: akceptaci z hostitelské univerzity,
potvrzení o zbavení povinnosti platit
případné poplatky za studium v zahraničí,
dvě doporučení z domovské univerzity,
potvrzení, že studium v zahraničí bude
domovskou univerzitou následně uznáno,
a stručný popis náplně stáže.
Bližší informace k programu i formuláře přihlášek jsou pro zájemce k dispozici
v češtině na adrese: www.ceepus.info.
Pro studenty magisterského studia,
kteří nemají možnost vyjet za studiem do
zahraničí, se nabízí možnost studia v BSc.,
MSc. a Ph.D. kurzech v anglickém jazyce
i na ČZU.
Přihlášky na akademický rok 2011/2012
se podávají na studijní oddělení fakult do
konce dubna 2011. Přijímací řízení probíhá
v červnu až červenci. Bližší informace podají
studijní oddělení fakult nebo oddělení
mezinárodních vztahů fakult. (Pro letošní
akademický rok 2010/2011 je příjem přihlášek již uzavřen.)
Oddělení mezinárodních vztahů,
rektorát

Zajímavé internetové
odkazy
Braintrack
Internetové adresy vysokoškolských
institucí
www.braintrack.com

British Council Foundation
www.britishcouncil.cz

Centrum pro studium vysokého
školství
www.csvs.cz

European Cultural Foundation
Grantový program Evropské kulturní nadace
www.eurocult.org

EURODESC
Evropská informační síť pro mládež
www.eurodesk.cz
www.eurodesk.org

Evropská unie
Informační stránky EU pro mládež
http://europa.eu.int/youth

Goethe Institut Praha
www.goethe.de/ms/pra

Informační a poradenské
centrum pro mládež
Seznamy agentur pro práci a studium
v zahraničí
www.icm.cz

STUDIUM V ANGLICKÉM JAZYCE NA ČZU
Bakalářský typ studia
• Agricultural Economics and Management (PEF)
• Informatics (PEF)
• Sustainable Use of Natural Resources (FAPPZ)

Navazující magisterský typ studia
• Economics and Management (PEF)
• Informatics (PEF)
• Natural Resources and Environment (FAPPZ)
• Forestry, Water and Landscape Management (FLD)
• Tropical Forestry and Agroforestry (FLD společně s ITS)
• Nature Conservation (FŽP)
• Environmental Modelling (FŽP)
• Land and Water Management (FŽP)
• Technology and Environmental Engineering (TF)
• Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics (ITS)
• Wildlife Management in the Tropics and Subtropics (ITS)
• International Economic Development (ITS)
• Tropical Crop Management and Ecology (ITS)
• Animal and Food Science in Tropics and Subtropics (ITS/FLD)
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Doktorský typ studia
• Management (PEF)
• Sector Economics and Economics of Enterprise (PEF)
• Information Management (PEF)
• Regional and Social Development (PEF)
• System Engineering (PEF)
• Natural Resources and Environment (FAPPZ)
• Exploitation and Conservation of Natural Resources (FAPPZ)
• General Animal Science (FAPPZ)
• Special Animal Science (FAPPZ)
• General Crop Science (FAPPZ)
• Special Crop Science (FAPPZ)
• Agricultural and Forestry Phytopathology and Plant Protection (FAPPZ)
• Agricultural Chemistry (FAPPZ)
• Engineering of Agricultural Technological Systems (TF)
• Ecology (FŽP)
• Applied and Landscape Ecology (FŽP)
• Water Regime Improvement in Landscape (FŽP)
• Environmental Modelling (FŽP)
• Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics (ITS)

AS ČZU/SR ČZU

Ave Senát
K významným svobodám, které byly
v naší zemi nastoleny po roce 1990, patří
samostatnost a nezávislost vysokých škol.
Ty jsou od té doby garantovány především
akademickými senáty, které jsou proto
vybaveny důležitými pravomocemi. Akademický senát České zemědělské univerzity
(AS ČZU), který byl poprvé ustanoven jako
na většině tehdejších vysokých škol před
dvaceti lety, tak hraje velmi důležitou
roli pro zajištění principů samosprávné
demokracie naší univerzity.
Jak vlastně senát akademickou
svobodu zaručuje? Nudně, protože senátní jednání jsou úřední. Podíl na řadě
schvalovacích procesů totiž spočívá ve
schvalování nejrůznějších předložených
návrhů dokumentů vedením univerzity.
Mezi ty klíčové patří například roční rozpočet ČZU, ale pozor, členové senátu také
jednou za čtyři roky volí rektora univerzity,

tedy osobu, která v dalších letech má na
tvorbě dokumentů a složení nejrůznějších
týmů nejvýraznější otisk. Jediný tým, který
rektor nemůže zatím se svými pravomocemi sestavit, je senát, a v tom spočívá právě
ta akademická svoboda.
Ale vraťme se ke složení senátu.
Zástupce do AS ČZU v Praze volí jen
členové příslušné akademické obce.
Každá fakulta má v senátu pět mandátů
– tři zaměstnanecké a dva studentské.
Máme pět fakult, tak proč je senátorů
29? Čtyři další místa v senátu jsou určena
také dvěma zástupcům Institutu tropů
a subtropů, dále jsou v senátu ještě zástupci Institutu vzdělávání a poradenství ČZU
v Praze a katedry tělesné výchovy. Ctihodné ženy a ctihodní mužové jsou obsazováni
do funkcí senátorů v přímých volbách
v rámci jednotlivých fakult. Funkce senátora je čestná, neplynou z ní žádné odměny

či výhody, ale naopak povinnosti. Senátor
by měl například průběžně zjišťovat názory na univerzitní dění, aby při rozhodování
skutečně zastupoval své voliče z akademické obce, a ne jen sám sebe. Vedle
Akademického senátu ČZU v Praze jsou
ještě na pěti fakultách fakultní senáty,
jejichž členové mají stejné role, ale jen
v rámci fakulty a směrem ke svému
děkanovi. Přehled o činnosti AS ČZU v Praze
může mít každý z vás, když si vyhledá na
webových stránkách univerzity příslušné
zprávy na adrese www.czu.cz/cs/?r=304.
Tady jsou v krátkém čase po zasedání
senátu zařazeny nové zápisy. V jiné položce
náležící na webových stránkách senátu
jsou rovněž jména a kontakty na všechny
členy senátu včetně předsedy, kterým je již
potřetí v řadě doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Ing. Petr Skála,
člen AS ČZU v Praze

Postavení Správní rady ČZU v Praze
Správní rada je dalším orgánem
univerzity podle § 7 zákona o vysokých
školách. Jsou v ní přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného
života, územní samosprávy a státní
správy (její členové pak nemohou
být zaměstnanci ČZU), kteří jsou
jmenováni ministrem školství, mládeže a tělovýchovy na dobu šesti let.
Zasedání se konají nejméně
dvakrát ročně, jednání se pak za
univerzitu může účastnit rektor nebo
v jeho zastoupení prorektor, a dále
kvestor a tajemník správní rady.
Správní rada vydává předchozí
písemné souhlasy k právním úkonům zejména ohledně nabývání či
převodu nemovitostí a movitých

věcí zákonem stanovené hodnoty,
zřizování věcných břemen a před-

Správní rada ČZU

kupního práva, zakládání či účasti

v současné době 9 členů, z toho 1 předseda
a 2 místopřesedové

v jiných právnických osobách.
Rada se dále vyjadřuje k dlouho-

Předseda

dobému záměru, rozpočtu ČZU, vý-

Ing. Tomáš Zídek, náměstek
Ministerstvo financí České republiky

ročním zprávám a dalším materiálům,

Místopředseda

které jí předloží vedení univerzity.

Mgr. Václav Jehlička, senátor
Senát Parlamentu České republiky

Správní rada dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti veřejné

Místopředseda

vysoké školy, která zveřejňuje.
Členové při své činnosti dbají

doc. Ing. Václav Vinš, CSc., ředitel odboru VŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

na zachování účelu, pro který byla

Tajemnice

ČZU v Praze zřízena, na uplatnění

prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., poradkyně
rektora ČZU v Praze /zástupkyně vedoucího katedry
environmentálního inženýrství a ochrany prostředí
Fakulty životního prostředí ČZU v Praze

veřejného zájmu a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
JUDr. František Janouch,
kancléř

Kontakt:
wittlingerova@fzp.czu.cz
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Vědecká rada ČZU v Praze
Vědecká rada je podle § 7 zákona
o vysokých školách samosprávným aka-

Vědecká rada ČZU

demickým orgánem. Jejími členy jsou vý-

složení ke dni 30. září 2010

znamní představitelé oborů, v nichž ČZU

Předseda

uskutečňuje kromě vzdělávací i vědeckou,
výzkumnou, vývojovou a inovační činnost.
Nejméně jedna třetina členů jsou jiné
osoby než členové akademické obce ČZU.
Předsedou vědecké rady je rektor, který
jmenuje a odvolává její členy. Návrh na
jmenování přitom schvaluje univerzitní
Akademický senát.
Rada projednává dlouhodobý záměr ČZU, schvaluje studijní programy
(pokud schválení nespadá do působnosti
vědeckých rad fakult) a v její kompetenci je
rovněž řízení ke jmenování profesorem.
Vědecká rada zasedá zpravidla čtyřikrát
ročně. Součástí tzv. slavnostních zasedání
vědecké rady jsou rovněž udělování
čestných titulů (dr. h. c., prof. h. c., emeritní
profesor, profesor in memoriam) a medailí
(cena rektora ČZU a pamětní medaile),
předávání diplomů jmenovaným docentům a promoce absolventů doktorských
studijních programů.
prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.,
prorektorka pro vědu a výzkum

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor ČZU v Praze

Interní členové
doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., prorektor
prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., prorektorka
Ing. Petr Zasadil, Ph.D., prorektor
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., prorektor
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., prorektor
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c., děkan PEF
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., proděkan PEF
doc. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., PEF
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., děkan FAPPZ
prof. Ing. Josef Soukup, CSc., proděkan FAPPZ
prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., proděkan FAPPZ
prof. Ing. Iva Langrová, CSc., FAPPZ
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., děkan TF
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc., TF
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., TF
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., děkan FŽP
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., proděkan FŽP
doc. Ing. Jan Vymazal, CSc., FŽP
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., děkan FLD
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., FLD
prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., FLD
prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc., ředitel ITS
prof. Ing. Milan Slavík, CSc., ředitel IVP

Externí členové
Ing. Václav Bašek, CSc., ředitel – Ústav zemědělské ekonomiky a informací
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor – Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor – Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
prof. Ing. Ján Tuček, CSc., rektor – Technická univerzita vo Zvolene
Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Mgr. Jan Lipavský, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, .v. v. i.
Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., ředitel – Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc., ředitelka – Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Ing. Jan Veleba, prezident – Agrární komora ČR
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., zástupce ředitele – Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Kontakt:
prazova@rektorat.czu.cz
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Školní podniky
K výukovému programu ČZU patří
školní podniky. Je to Školní zemědělský
podnik Lány, Školní lesní podnik v Kostelci
n./Č. l. a Vinařské středisko Mělník-Chloumek. Než se na některé z těchto
míst vydáte na praxi, doporučuji je uvidět
okem turisty, ať pěšího, či cyklisty. Každé
z míst má zajímavou historii, architektonické památky, krásnou přírodu, malebná
zákoutí. Dovolte mi je trochu přiblížit.

Školní zemědělský podnik v Lánech
Školní zemědělský podnik Lány vznikl
v roce 1960 z bývalého prezidentského statku. Základem bývalého statku Kanceláře
prezidenta republiky byly celky vzniklé kolem roku 1850 jako součást křivoklátského
panství. Tyto celky byly vykoupeny roku 1921
československým státem spolu s lánským
zámkem a lesními revíry. Zámek Lány slouží
jako venkovské sídlo prezidenta dodnes.
Na školním zemědělském podniku jsou
vytvořeny podmínky pro hlavní činnost
univerzity – odbornou a praktickou výuku,
výzkum a pedagogickou práci. Podnik hospodaří přibližně na 2984 ha pozemků.
Lánský statek tvoří hospodářské budovy
postavené v novogotickém slohu, rozlehlé
nádvoří je uzavřeno nově zrekonstruovanou budovou ředitelství a perlou nádvoří
je kašna od světově proslulého architekta
Josipa Plečnika.
Školní zemědělský podnik Lány obhospodařuje pozemky nejen v Lánech, ale
i v jiných katastrech. Jsou to Amálie, Ruda,
Požáry, Nové Strašecí, Doupno, Červený
Újezd a Praha-Suchdol.
Raritou statku Lány je chov antilop
losích a lamy guanaco pro potřeby výzkumu
a výuky studentů a pedagogů ITS. Antilopy
ani lamy si nenechte ujít a doporučuji
mrkev, jablíčko nebo tvrdý chleba s sebou.

Vinařské středisko Chloumek
Pod správu Školního zemědělského podniku Lány patří Vinařské středisko

Chloumek. Toto středisko je obklopeno
12 hektary vinic, škola je využívá od roku
1982 a od roku 1994 je ČZU majitelem
Středisko se zabývá pěstováním vinné révy,
výrobou vína a udržováním genfondu révy
vinné. Správa střediska sídlí v nově zrekonstruova né budově, která je kulturní památkou a pochází z 16. století, kdy mniši kartuziáni budovali v Mělníce klášter a začali zde
ve větším měřítku pěstovat révu a vyrábět
víno pro mešní účely.
Pod budovou je ve skále vytesán
rozsáhlý sklep, který zaručuje optimální

sociálním zázemím. Chloumek se stává
vyhledávaným zařízením pro konání školení, přednášek a jiných akcí Malebnost
okolní krajiny, romantičnost prostředí
starobylé budovy a přítomnost tajemného
sklepení dodávají každé konané akci
punc výjimečnosti. Při degustaci nelze
opomenou zasvěcený výklad správce Bc.
Štěpána Weitosche. Na Chloumku vládne
vlídná atmosféra a určitou domáckost
místa umocňují dva věrní lovečtí psi, které
nelze dost dobře nazvat hlídacími, ale spíše
vítacími.

Vinařské středisko
Chloumek

teplotu pro zrání vína. Vyrábí se zde
přírodní, odrůdová jakostní a přívlastková
vína s minimální chemickou úpravou.
V pěstování výrazně vedou bílé odrůdy nad
modrými.
Při rekonstrukci budovy se počítalo
s využitím k výuce a praxi. Jsou zde
dva přednáškové sály, kuchyňka, reprezentativní salónek a v podkroví nově
vybavené pokoje skýtající 18 lůžek se

Víno z produkce ČZU lze zakoupit
v podnikové prodejně v menze ČZU.

Školní lesní podnik
v Kostelci nad Černými lesy
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy vznikl v roce 1935 pro potřeby
tehdejší Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství ČVUT v Praze. V současné
době podnik hospodaří asi na 6 900 ha
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lesní půdy, pod jeho správu patří rybníky
a zastavěné plochy o výměře 117 ha. Lesní porosty patří do přírodní lesní oblasti
Středočeská pahorkatina. Druhová skladba
porostů je odlišná od skladby přirozené,
závisela na hospodářských rozhodnutích
minulých vlastníků lesa, a tak z porostů
téměř zmizela jedle bělokorá, která zde společně s bukem v 16. století dominovala. Hospodaření v lesích je podřízeno účelovému
poslání, podnik je univerzitním pracovištěm
pro pedagogickou a výzkumnou činnost studentů i pedagogů FLD, FŽP a pro studenty
FAPPZ zabývající se např. rybářstvím.
Těžba v lesích je prováděna moderní
technikou, středisko dřevařské výroby ve
vlastní pilnici produkuje tříděné řezivo.
Středisko okrasných a lesních školek
pěstuje vlastní sazenice okrasných dřevin
a prodává výpěstky. Obchodní činnost je
doplněna o kompletní zahradní sortiment
na novém prodejním středisku.
Živočišná výroba se nachází ve
středisku Jevany a jedná se o kaskádu
deseti rybníků o celkové výměře asi
74 hektarů, hlavní rybou je kapr.
Správa školního lesního podniku sídlí
v zámeckém areálu. Zámek sám prošel

bohatou historií. Původní gotický hrad ze
13. století v polovině šestnáctého století
vyhořel. Na místě gotického hradního
kostelíka vznikla goticko-renesanční kaple
sv. Vojtěcha a zámek byl dobudován
v renesančním slohu. V polovině 18. století
byla provedena částečná barokní přestavba
a zámek byl dostavěn do nynější podoby.
V roce 1933 přešel zámek do státního
majetku včetně nerozdělené lesní půdy.
V roce 1934 byla rozhodnutím vlády nerozdělená lesní půda panství, rybníky
a zámek vloženy do Školního lesního statku
Vysoké školy lesního inženýrství ČVUT Praha pro „.odbornou a občanskou výchovu
posluchačů této školy“. Od roku 1995 je
vlastníkem tohoto celku ČZU v Praze.
Četné v minulosti uskutečněné adaptace
a opravy zámeckého komplexu jsou vesměs
označovány jako památkově velmi pozitivní.
Zámek i přes svoji památkovou hodnotu dokáže poskytnout studentům velmi moderní
a dobře vybavené učebny a přednáškové
místnosti, rekonstrukcí prošly ubytovací prostory. Pro stravování studentů i pracovníků
polesí je na zámku kuchyně s jídelnou.
Zámek je velmi oblíbeným místem
pro konání přednášek, kongresů a semi-

Ubytování na kolejích
První informace o bydlení
na kolejích ČZU (BCD, EFG a JIH)
Kancelář vedoucího provozu koleje
Po–Pá: 7.30–12.00, 13.00–15.00

Výměna ložního povlečení, závady
• výměna ložního prádla probíhá jednou za
14 dní – sledujte informace na nástěnce
ve vestibulu koleje
• závady hlaste na recepci koleje

Platba kolejného a služeb

Praní prádla, prádelny

• vždy

• na

do 15. dne daného měsíce bankovním převodem či inkasem, ISIC – Univerzitní elektronickou peněženkou (viz
www.kam.czu.cz)
• síťové připojení + počítač: 100 + 61 Kč
za měsíc, musí být zaplaceno rovněž do
15. dne daného měsíce (více o síťovém
připojení na http://kolejnisit.czu.cz)
18

každé koleji jsou k dispozici pračky,
zapůjčení probíhá přes recepci koleje
• cena za 1 cyklus praní (2 hodiny): 11 Kč,
další cyklus: 21 Kč

nářů. Romantické starobylé prostory zvou
k pořádání promocí, svateb i plesů. Na
samotném zámku je mnoho zajímavého
k vidění. Milovníci historie ocení půvab
zrekonstruovaných prostor. Návštěvník
technicky založený uvítá ojedinělou naučnou stezku po zámeckých krovech. Ten,
kdo má rád toulky krajinou, určitě neodmítne naučnou stezku v Národní přírodní
rezervaci Voděradské bučiny.
Ing. Marie Doležalová,
oddělení školních podniků

www.kam.czu.cz
• dodržujte noční klid (od 22.00 hod.)
• udržujte pořádek na kolejích a v okolí
• při porušení pravidel kolejního řádu vám
může být ubytování zrušeno
Odhlášení z ubytování

• provádí vedoucí provozu koleje
• pro úspěšné odhlášení bude vyžadováno:
zaplacené kolejné, vrácené ložní prádlo,
klíč, ISIC, uklizený pokoj

• při odhlášení po 20. dni daného měsíce je
Ohleduplné chování
• při odchodu z pokoje zhasněte světlo
• šetřete energiemi (vodou, elektřinou)

ZPRAVODAJ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

nutné uhradit kolejné za celý měsíc
Bc. Jana Rácová,
ředitelka KaM

KaM

Stravování v naší menze
Provozovatelem menzy ČZU v Praze
je společnost DORA Gastro a. s., která
zároveň zajišťuje stravování studentům
a zaměstnancům v jídelnách menzy. Níže
uvedené údaje o provozní době se mohou
v průběhu akademického roku měnit, stejně
jako cenové a platební podmínky, v závislosti na příslušných ustanoveních Statutu ČZU
v Praze.
Snídaně (pracovní dny 6.15 – 8.30 hod.)
• 1 druh pokrmu * (sýrové a uzeninové talíře,
teplé uzeniny, míchaná vejce, cereálie apod.)
• teplé nápoje (káva, čokoláda, espresso, min.
5 druhů čaje)
• další doplňkový prodej (pečivo, post-mix
vč. nápojů vhodných pro diabetiky, mléčné
nápoje, jogurty, pudinky, saláty, obložené
chleby, nápoje a další)

Oběd (pracovní dny 11.00 – 14.15 hod.)
• 2 druhy polévek
• 1 druh výběrového hlavního jídla *
• 2 druhy standardního hlavního jídla *
• 1 druh bezmasého hlavního jídla *
• 1 druh sladkého hlavního jídla *
• 1 druh studeného talíře *
• hlavní jídlo z pasta baru *
• nápoje zdarma (čaj, voda, ochucené instantní nápoje)
• další doplňkový prodej (salátový bar, fresh
fruit-salat bar, post-mix vč. nápojů vhodných pro diabetiky, pečivo, dezerty a další)
Večeře (pracovní dny 17.00 – 18.00 hod.)
• 1 druh pokrmu *
• nápoje zdarma (čaj, voda, ochucené instantní nápoje)
• další doplňkový prodej (post-mix, pečivo
a další)

Oproti předchozímu období nabízí
menza rozšířenou dobu výdeje snídaní
a obědů, ovocný nápoj a vodu k jídlu zdarma,
možnost záměny příloh u jednotlivých jídel,
a to vždy dle aktuální nabídky, resp. dostupného množství, novou podobu kantýny
v přízemí a rychlejší odbavení strávníků díky novému pokladnímu systému. Ze strany
univerzity došlo k omezení maximální výše
plné ceny jídel, ceny by tedy měly být na
obdobné úrovni jako dříve. Dotační politika
(jídla označená hvězdičkou) je vyvěšena
v prostorách menzy. K začátku letního
semestru bude připravena nová podoba jídelny č. 4 podle konceptu „healthy
cooking“ a změněný design studentské
restaurace. V přípravě je rovněž „hitparáda“ jídel.
Připomínky, výhrady a podněty můžete
směrovat na oficiální e-mail menza@czu.cz.
JUDr. František Janouch,
kancléř,
s využitím informací DORA Gastro a. s.
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Kolejní rada
Kolejní rada Kolejí a menzy ČZU
v Praze (KR KaM) se přímo podílí na úrovni
ubytování a stravování na naší alma mater. Je zástupcem studentů ubytovaných
na kolejích a nezávislým poradním
orgánem ředitele KaM. Kompetence
KR však nezasahují pouze do oblasti
ubytování, ale i do problematiky stravování
v menze, čímž se KR stává zástupcem všech
studentů. Kolejní rada se zabývá podněty
ubytovaných studentů a přiměřeným způsobem na ně reaguje. Zástupci KR mohou
v záležitostech kolejí a menzy podávat
návrhy, podněty či stížnosti. V neposlední
řadě se KR spolupodílí na organizaci studentských akcí (Miss Agro apod.).
Členy KR volí ubytovaní studenti,
a to na dobu dvou let. Poslední řádné
volby proběhly v říjnu minulého roku.

Členové kolejní rady:
V současnosti se budou konat volby doplňující, a proto apelujeme na studenty,
aby využili příležitosti a kandidovali (podrobnosti na www.kolejnirada.czu.cz).
Zasedání KR se konají zpravidla
jednou za tři týdny, a to za účasti členů KR
a ubytovaných studentů, a obvykle také za
přítomnosti kancléře ČZU JUDr. Františka
Janoucha a ředitelky KaM Bc. Jany Rácové.
KR se od uplynulého akademického roku stala plnohodnotným prostředníkem
mezi ČZU a studenty. Kolejní rada přispívá svou autoritou k vytváření příznivé
atmosféry pro ubytování a stravování
na kolejích a v menze ČZU, k udržování pořádku a vhodného společenského

Nevoral Jan, Ing. (předseda, FAPPZ),
nevoral.jan@seznam.cz
Kaplan Lukáš, Ing. (místopředseda,
FAPPZ), lukas.kaplan@centrum.cz
Dvořák Pavel, (zástupce pro kolej EFG,
PEF), pavel.dvorak12@seznam.cz
Folková Petra (zástupkyně pro BCD,
FAPPZ), pejskowa@seznam.cz
Nesvadba Milan, Bc. (zástupce pro kolej
EFG, FAPPZ), m.nesvadba@seznam.cz
Novotný Milan (zástupce pro menzu,
PEF), milan.novot@gmail.com
Pospíšil Lukáš, Bc. (zástupce pro kolej
BCD, FŽP), lukass.pospisil@gmail.com
Teuber Petr, Bc. (zástupce pro kolej A,
FLD), petr.teuber@seznam.cz

prostředí.
Ing. Jan Nevoral,
předseda kolejní rady KaM

Kontakt:
www.kolejnirada.czu.cz

Země živitelka 2010
Na Výstavišti v Českých Budějovicích
proběhl ve dnech 26. srpna až 31. srpna již
37. ročník populární výstavy Země živitelka

2010. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor ČZU
v Praze, ocenil usilovnou a obětavou práci
všech, kteří se na přípravě a organizaci

expozice ČZU podíleli a vyjádřil jim poděkování za úspěšnou prezentaci ČZU
v očích široké veřejnosti.
Tradiční expozice ČZU v Praze nabídla
zajímavou formou podané informace k prezentacím jednotlivých fakult. Celou výstavní
plochu stánku teple podbarvovalo dřevěné ostění, které navozovalo dojem přátelské atmosféry večera příjemně stráveného
u krbu. Girlandy zeleně z Ozeleňovacího
střediska lákaly návštěvníky k prohlídce
prezentace Školního lesního podniku
v Kostelci nad Černými lesy.
Expozici ČZU při osobní návštěvě kladně
zhodnotili RNDr. Petr Nečas, premiér ČR,
Ing. Ivan Fuksa, ministr zemědělství, Ing. Jan
Veleba, prezident Agrární komory ČR, Ing.
Pavel Veselý, předseda dozorčí rady Agrární
komory ČR a další.

Ing. Marcela Payerová, ředitelka
Výstaviště a další významní
hosté v expozici ČZU
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Mezinárodní konference TAE 2010
Ve dnech 7.–10. září 2010 proběhla na
Technické fakultě významná mezinárodní
akce 4th International Conference Trends
in Agricultural Engineering 2010 (TAE 2010).
Konference se zúčastnilo 131 účastníků,
z toho 59 účastníků bylo ze zahraničí
– Velká Británie, Belgie, Brazílie, Japonsko,
Turecko, Řecko, Polsko, Rusko, Lotyšsko,
Slovensko, Írán, Bulharsko. Konference
byla příležitostí k výměně zkušeností,
k prohloubení spolupráce mezi partnerskými pracovišti i k navázání nových
kontaktů. Je pro nás potěšitelné, že této

příležitosti využila i řada našich doktorandů a aktivně se zapojila jak do odborného
programu, tak i do samotné organizace
konference.
Naší snahou bylo, aby témata konference byla aktuální, a aby pokryla problematiku zaměření Technické fakulty.
Program byl účastníky kladně hodnocen,
o čemž svědčila řada ocenění v kuloárech
i děkovné e-maily bezprostředně po
konferenci.
Pro účastníky byl připraven i doprovodný kulturní program, během něhož

probíhaly neformální diskuse. Slavnostní
atmosféru zahájení konference umocnila
i přítomnost rektora a jeho projev. Rektor
rovněž při této příležitosti předal ocenění
nejvýznamnějším hostům za dlouholetou
a úspěšnou spolupráci.
Technická fakulta bude i nadále pokračovat v tradici těchto konferencí, neboť
vědecká práce je prioritou nejen Technické
fakulty, ale i celé univerzity.
prof. Ing. Martin Libra, CSc.,
předseda vědecké a organizační komise
TAE 2010

Miss zlatého moku ČR
V rámci slavností chmele a piva Dočesné pokračovala o prvním zářijovém
víkendu v Žatci soutěž Miss zlatého moku
ČR, kde pivovar Technické fakulty ČZU
v Praze spolu s pivem vynikající chuti
a kvality Suchdolský Jeník má půvabnou
adeptku na vítězství Anetu Sychrovou.
Aneta, která úspěšně ukončila navazující
magisterské studium na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, již letos

získala titul Miss Agro 2010. Spolu
s vyhlášeným suchdolským sládkem doc.
Ing. Ladislavem Chládkem, CSc., zvítězili
v soutěži v tanci s korbelem plným piva na
hlavě. Tato soutěž je opravdovou světovou raritou, která nečekaným způsobem
prověřila nejen všestrannost účastnic
soutěže při tanci a pohybu ale totéž
i v případě jejich partnerů. Konečná vítězka
soutěže bude známa po závěrečném

slavnostním večeru, který se uskuteční
22. října v Městském divadle v Žatci.
-red-

XIX. Agrární perspektivy
Ve dnech 14. a 15. září proběhl na
půdě České zemědělské univerzity pod
záštitou děkana Provozně ekonomické
fakulty ČZU v Praze prof. Ing. Jana Hrona,
DrSc., dr. h. c. již devatenáctý ročník
mezinárodní vědecké konference Agrární
perspektivy.
Konference se zúčastnilo 160 vědeckých a pedagogických pracovníků
z deseti zemí světa, kteří se zabývali
sociálně vědními aspekty zemědělství
v různých krajinných i politických podmínkách, rozvojem venkova i vývojem

a změnami v řízení a vedení zemědělských podniků.
První příspěvek po úvodních slovech
proděkana PEF Mgr. Ing. Lukáše Zagaty,
Ph.D., přednesl jeden z největších expertů
na společnou zemědělskou politiku Prof.
Dr. David Harvey (University Newcastle,
vedoucí redakční rady časopisu Journal of
Agricultural Economics).
Součástí Agrárních perspektiv byla i výstavka výrobků a produktů zhotovených z technického konopí. Škála těchto
výrobků je velice široká – od textilních

materiálů, lan, tepelně izolačních materiálů, dekoračních předmětů atd. – až po
chléb, olej, cukrovinky nebo pivo. Účastníci
konference měli možnost na výstavce
mnohé z těchto produktů osobně ochutnat.
Na závěr proděkan PEF Mgr. Ing.
Lukáš Zagata, Ph.D., poděkoval všem
účastníkům za účast, shrnul poznatky, které
z konference vyplynuly, a vysoce ocenil
její přínos pro vědeckou i pedagogickou
činnost fakulty.
Mgr. Eva Bobková,
tisková mluvčí PEF
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KONFERENCE

International Loach Conference 2010
Členové katedry zoologie a rybářství
(FAPPZ) se s kolegy z Laboratoře genetiky
ryb, Ústavu živočišné fyziologie a genetiky
AVČR, v. v. i. (Liběchov) podíleli na organizaci mezinárodní ichtyologické konference, která se konala ve dnech 31. srpna až
3. září. Tematicky byla konference zaměřena
na skupinu ryb označovanou anglickým
termínem Loach Fishes. Do této skupiny
patří především sekavcovité a mřenkovité
ryby z Eurasie.
Tato rozsahem komorní, nicméně velmi
významná konference hostila 57 špičkových
specialistů na tuto skupinu ryb. Účastníci

dorazili z celkem 16 zemí, především z Asie.
Konference navázala na předchozí setkání,
která se opakují v přibližně tříletých cyklech
a mají zásadní vliv na směr výzkumu v této oblasti ichtyologie. Prezentovány byly
především molekulárně-genetické práce s taxonomickými a biogeografickými závěry. Část prezentací se zabývala
unisexuálními a hybridními komplexy (např.
sekavci), čímž přinesly důležitý pohled na
evoluční principy a význam sexuálního
rozmnožování.
Ačkoliv se jedná o poměrně malou
skupinu ryb, jejich studium přináší po-

znatky o historické proměnlivosti směru
proudění řek, vysychání moří, nebo pomáhá zodpovědět otázku, proč potřebujeme
sexuální rozmnožování.
Prezentované poznatky budou souhrnně publikovány v impaktovaném časopise a na pár let budou opět určovat
směřování výzkumu u Loach fishes.
Stránky konference najdete na webové
adrese http://loachconference2010.
webnode.cz/.
Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.,
Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.,
spolupořadatelé konference za ČZU

Vzdělávání učitelů pro odborné školství
v současné Evropě
Česká zemědělská univerzita je
významným vysokoškolským centrem
orientovaným na výzkum, ale stejně
tak je soustředěná péče věnována
EXCELLENCY IN EDUCATION. O tom
svědčí i skutečnost, že Institut vzdělávání a poradenství ČZU (IVP) již
po několikáté organizoval konferenci
k problematice odborného vzdělávání
a přípravy učitelů.

a čtyř kontinentů rektor prof. Ing. Jiří
Balík, CSc.

Vydává: ČZU v Praze, MK ČR E 14963

Jak v úvodních přednáškách, tak
i v sekcích byly v současné přípravě učitelů zřejmé tendence k rozvoji
kompetencí pedagogů a posilování
jejich profesní sebereflexe. Pro přípravu
učitelů odborných předmětů se jeví jako
efektivní především aktivizační metody
vedoucí k rozvoji prakticky uplatnitelných

Mezinárodní konference Vzdělávání
učitelů pro odborné školství v současné Evropě byla pořádána u příležitosti
osmdesátého výročí organizované přípravy učitelů pro zemědělské, lesnické
a příbuzné obory v ČR a uskutečnila se od
9. do 10. září 2010 v prostorách Studijního
a informačního centra ČZU v Praze.

dovedností a posilování spojení teorie
s pedagogickou i odbornou praxí.
5
Věříme, že mezinárodní konference

vytvořila účastníkům prostor pro výměnu
i střet názorů a kvalifikovanou profesní
diskusi. Byla zastavením a ohlédnutím
se za dlouhodobou spoluprací v rámci zemědělského vzdělávání a přípravy

Konferenci zahájil a odborně vedl
ředitel IVP prof. Ing. Milan Slavík, CSc.,
za ČZU přivítal účastníky z patnácti zemí
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učitelů.
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Hlavní budovy ČZU v areálu Suchdol
1
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4

1. Provozně ekonomická fakulta
2. Budova rektorátu a Institutu tropů a subtropů
3. Technická fakulta
4. Fakulta lesnická a dřevařská a Fakulta životního prostředí
5. Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů
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Mapa areálu ČZU v Praze
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1. Rektorát,
Institut tropů a subtropů (ITS)
2. Aula
3. Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů (FAPPZ)
4. Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)
4a Fakulta životního prostředí (FŽP)
5. Provozní ekonomická fakulta (PEF)
6. Technická fakulta (TF)
7. Kolej A
8. Kolej BCD
9. Kolej EFG
10. Kolej JIH
11. Menza
12. Klub „C“
13. Sportcentrum,
katedra tělesné výchovy (KTV)
14. PEF – katedra jazyků
15. FAPPZ – katedra veterinárních disciplín
16. Výukové skleníky
17. TF – laboratorní a dílenský trakt
18. TF – kruhový pavilon
19. FAPPZ – pavilon A
20. FAPPZ – pavilon B
21. FAPPZ – meteologická stanice
22. Zdravotní středisko, Komerční banka
23. Unico-Agric
24. Pavilon PEF a FLD
25. FAPPZ – Demonstrační a pokusná stáj
26. SIC + kongresový sál
27. Provozní zahradnictví
28. Mezifakultní centrum
environmentálních věd (MCEV)
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