




Úvod 1

Vážené studentky, vážení studenti, 

rozhodli jste se studovat České vysoké učení 
technické v  Praze a  jsem pevně přesvědčen, že 
toto rozhodnutí ovlivní Váš budoucí život pozitiv-
ně, že Vám přinese bohatou základnu vědomostí, 
které budete dále v životě uplatňovat. 

Studium, které Vás čeká, je krásné, ale nároč-
né a  je nutné se mu věnovat intenzivně a  ne-
nechat se odradit prvním náporem učiva. 
Studium na  vysoké škole je jiné, než jste byli 
pravděpodobně zvyklí ze středních škol, ale 
hned na  počátku si uvědomte, že pedagogové 
jsou Vaši partneři, kteří Vám budou pomáhat, 
a  proto se nebojte ptát. Nezapomeňte na  to, 
co my všichni pozorujeme léta, že přicházíte 
z  různých středních škol, s  různým základem 
hlavně v oblasti matematiky a fyziky, a že v prv-
ním roce studia je nutné tyto rozdíly vyrovnat.  

Složením akademického slibu se stáváte členy 
akademické obce a kromě studia Vás čekají i další 
aktivity, sportovní, kulturní a společenské, které 
neodmyslitelně patří ke  studentskému životu. 
Studentská organizace IAESTE, která na  ČVUT 
pracuje velice aktivně, a  mimo jiné Vám usnad-
ňuje vstup na školu touto příručkou, Vám zpestří 
studentský život a uvítá i Vaši aktivní spolupráci. 
Její členové se stanou ne pouze Vašimi kolegy, 
ale i Vašimi kamarády.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, začínáte bu-
dovat svou profesní kariéru, poznáváte nové ko-
legy a uzavíráte celoživotní přátelství. Přeji Vám 
hodně úspěchů, radosti, pestrý studentský život, 
vytrvalost a  píli, které Vám pomohou studium 
úspěšně dokončit, neboť to je důvod Vašeho 
vstupu k nám, a na něj, prosím, nezapomínejte. 

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. 
rektor ČVUT v Praze 
Praha, červen 2012 

Slovo rektora



2 Úvod

Poděkování

Děkuji týmu IAESTE za pomoc při sestavování průvodce, jmenovitě Ondřeji Winklerovi,  
Václavu Pavlíkovi a Tomášovi Roubalovi.

Děkuji Rektorátu ČVUT za vstřícný přístup.

Zvláštní dík patří společnostem, které inzerovaly v této brožuře, a uhradily tak náklady na její tisk.

Díky patří i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě Průvodce.

Jiří Linhart
koordinátor Průvodce prváka 2012

NEPROPADEJTE 

PANICE !!!
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IAESTE

www.iaeste.cz

Studentská organizace IAESTE je skupinka lidí, 
kteří se Ti snaží zjednodušit život od prvního dne 
na škole a budou Tě provázet, dokud nevystudu-
ješ a nenajdeš si zaměstnání.

O IAESTE se moc nemluví, ale její projekty potká-
váš na každém kroku.

Pamatuješ si ještě na svůj první den na studijním, 
když jsi jen tak mezi řeči dostal svého Průvodce 
prváka (teď ho držíš v ruce)? Tuto brožurku pro 
studenty vydává IAESTE přes 10 let. 

Pojďme v Tvém studiu postoupit dále. Roky ply-
nou, vědomosti přibývají, ale reálné zkušenosti 
se hledají špatně.

IAESTE výměnný program ročně zajistí na 8000 
stáží z  celého světa s  cílem poskytnout zajíma-
vé zkušenosti ve  velkých firmách a  institucích, 
vylepšíš si cizí jazyk, ale také poznáš nové kouty 
světa a najdeš si třeba i nové přátelé.

Možná si myslíš, že teď už pro Tebe nemůže IAES-
TE nic udělat, ale opak je pravdou. Blíží se termín 
bakalářky nebo diplomky, ale sehnat smysluplné 
téma, vypadá jako nadlidský úkol. IAESTE nabízí 
pomocnou ruku i v tuto chvíli.

Portál iKariera.cz Ti pomůže vyhledat si téma 
své práce na základě reálných potřeb českých fi-
rem. Stačí se jen kouknout na webovky.

Máš po promoci a je z Tebe inženýr a chceš se za-
řadit do pracovního procesu. Máš jako absolvent 
s  minimální nebo žádnou praxí možnost získat 
slušné místo? Může Ti někdo pomoct nebo pora-
dit? No jasně, je to opět IAESTE.

Vždy v březnu pro Tebe připravuje firmami nabitý 
veletrh práce iKariéra přímo na chodbách škol 
v dejvickém kampusu.

Neuspěl jsi, tak zkus katalog iKariéra nebo stej-
nojmenný job portál.

Naše pouť Tvým studiem končí. Rádi jsme Ti po-
mohli.

Máš chuť také pomáhat a něčemu se přiučit, tak 
neváhej a přidej se k nám. Na mailu cvut@iaeste.
cz Ti rádi zodpovíme případné dotazy.

Těšíme se na Tebe ;)

IAESTE ČVUT
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Ahoj techniko! 2012

Akce Ahoj Techniko! 2012 si klade za cíl usnadnit 
studentům prvních ročníků vstup na  univerzitu 
a  pro všechny studenty má sloužit jako nefor-
mální zahájení nového akademického roku a stu-
dentského života.

Akce prvák
Během prvních dnů semestru budou v  prosto-
rách fakult umístěny informační stánky, kde bu-
dou vyvěšeny aktuální informace pro studenty. 
Přítomní studenti vyšších ročníků budou pomá-
hat prvákům při orientaci na fakultách a zodpo-
vídat jejich dotazy.

Žij studentský život
V  Dejvicích proběhne prezentace studentských 
organizací a  klubů Studentské unie ČVUT. Sou-
částí akce budou doprovodné sportovní atrakce, 
v minulých letech to byly např. lezecká stěna, ae-
rotrim či rodeo býk a soutěže o ceny.

Strahov Open Air
Strahov Open Air je hudební festival pod širým 
nebem, který se koná 26. 9. 2012. Letos již šest-
náctý ročník!
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Studium

Co zařídit první dny na škole 

V  prvních týdnech na  nové škole budeš asi tro-
chu zmatený(á), proto Ti tady předkládáme se-
znam věcí, které bys měl(a) zařídit co nejdříve. 
Samozřejmě, že se tímto seznamem nemusíš ří-
dit detailně, navíc ne každý má stejné podmínky 
ohledně ubytování, atd. 

•	 Zařiď si průkaz studenta
najdeš na straně 7

•	 Pořiď si tramvajenku
Na  webu DP Praha najdeš všechny potřebné 
informace a přepravní tarify. 
www.dpp.cz

•	 Zařiď si ubytování
viz kapitola „Koleje a menzy“ (str. 22)

•	 Vlož peníze na průkaz studenta 
Abys mohl(a) chodit na  jídlo, vlož si peníze 
na průkaz přímo v menze, pro přístup k tisko-
vémusystému TINA na Vydavatelství průkazů.

•	 Nech si vydat potvrzení o studiu
Pro studentské účty, tramvajenku, brigádu, 
daňové úlevy rodičům ;-) Potvrzeni dostaneš 
na studijním odděleni. 

•	 Vytiskni si svůj rozvrh, který najdeš umístěný 
na webové stránce své fakulty.

•	 Zřiď si studentský účet, abys zbytečně nepla-
til(a) poplatky v bance.
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Průkaz studenta 

Jednou z  věcí, kterou by sis měl(a) zařídit co 
nejdříve po  zápisu, je nechat si vyrobit průkaz 
studenta ČVUT, bez kterého se nenajíš v menze 
nebo Tě nepustí do počítačové učebny.

Jaký?
Od akademického roku 2005/2006 máš možnost 
rozhodnout se mezi průkazem studenta s  de-
signem ČVUT (pro studenta, který průkaz ještě 
neměl, je zdarma) a průkazem studenta typu ISIC 
(pro studenta, který průkaz ještě neměl, za  250 
Kč). Průkaz studenta s designem ČVUT se každo-
ročně při postoupení do vyššího ročníku prodlu-
žuje zdarma, zatímco průkaz ISIC se každoročně 
prodlužuje za  150 Kč. Slevy a  výhody karty ISIC 
nalezneš na stránkách www.isic.cz a http://www.
cvut.cz/informace-pro-studenty/prukazy.

Kde?
Vydavatelství průkazů ČVUT, Bechyňova 3, Pra-
ha 6; tel.: 224 358 471, 224 358 472, 224 358 468, 
224 358 467; 
e-mail: prukazy@victoria.cvut.cz

Po-Čt 08:00−15:30
Pá 08:00−15:00 

Pozor!
Od 1. 1. 2008 bylo zavedeno vydávání a prodlu-
žování průkazů ČVUT také v  Kladně (místnost  
č. B−611), všichni studenti a zaměstnanci FBMI by 
měli používat výhradně služeb této pobočky.

Jak?
Vezmi si s  sebou občanský průkaz, případně 
pas nebo jiný osobní doklad s  rodným číslem, 
vydaný příslušným správním úřadem, fotku 
4,5 cm×3,5 cm (bude naskenována) nebo úsměv 
(budeš digitálně vyfocen(a)).

Použití průkazu studenta ČVUT:
•	  Vstup do prostor ČVUT
•	  K Tvé identifikaci v učebnách a knihovnách 

ČVUT
•	  K nákupu zboží a služeb v provozovnách 

Správy účelových zařízení ČVUT (např. menzy)
•	  K Tvé identifikaci mimo ČVUT jako potvrzení 

o studiu pro Tvé mimoškolní aktivity
•	  Spolu s kupónem MHD může sloužit jako jízd-

ní doklad
•	  Potřebuješ-li kopírovat či tisknout v tiskovém 

systému TINA

Pozor!

Průkaz začíná fungovat až následující den po vy-
dání, ale jen jsi-li správně zapsán(a) do databáze 
na studijním oddělení.
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Stručný průvodce studijními  
předpisy 

Bílá kniha... Co to je „bílá kniha“?
 
„Bíla kniha“ je hovorové označení pro knížku, 
která obsahuje základní informace o  studiu. Má 
několik častí: organizační řády ČVUT a  fakult, 
studijní plány, osnovy předmětů, studijní a  zku-
šební řád pro studenty, disciplinární řád ČVUT, 
stipendijní řád ČVUT a  řády fakult. Lze ji koupit 
na studijních (pedagogických) odděleních. Aktu-
ální informace též nalezneš na www.cvut.cz nebo 
na internetových stránkách fakult.

Dotazy

Na  koho se mohu obrátit ohledně studijních 
záležitostí? 
Veškeré studijní záležitosti vyřizují studijní (pe-
dagogická) oddělení jednotlivých fakult, která 
disponují nejpřesnějšími informacemi pro danou 
fakultu. Můžeš se též obrátit na  Centrum infor-
mačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS). 

a) Doklady

Kde získám doklad o zapsání ke studiu? 
Dokladem o zapsání ke studiu je výkaz o studiu 
(hovorově index) řádně potvrzený pro akade-
mický rok studijním (pedagogickým) oddělením 
příslušné fakulty. Zápis ke studiu se koná na stu-
dijním (pedagogickém) oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem. Po zápisu obdr-
žíš identifikační průkaz studenta ve vydavatelství 
průkazů.

b) Kredity 

Co je to kredit? 
Kredit je jednotka, která vyjadřuje rozsah a  ob-
tížnost předmětu. Jeden kredit představuje 
jednu šedesátinu průměrné roční studijní zátě-

že studenta při standardní době studia a dopo-
ručeném časovém plánu studia. Počet kreditů 
přidělený jednotlivým předmětům je uveden 
v „bíle knize,“ v informačním systému KOS nebo 
na webu fakult.

Kolik kreditů bych měl(a) získat v jednom aka-
demickém roce? 
Studijní plány jsou sestaveny tak, abys mohl(a) 
získat šedesát kreditů v druhém a vyšších roční-
cích.

Kolik kreditů musím minimálně získat pro po-
kračování ve studiu?
Minimální počet kreditů je: 
za první semestr studia: 15
za první akademický rok (2 semestry): 30
za každý další akademický rok studia: 40
za  další akademický rok, pokud jsi nebyl(a) část 
roku studentem(kou) ČVUT: 20
Pro magisterské studium jsou hodnoty odlišné!
Pokud nezískáš minimální počet kreditů, stu-
dium Ti bude ukončeno! 

c) Zápis

Za  jakých podmínek mohu být zapsán(a) 
do dalšího ročníku? 
Do  dalšího ročníku může být zapsán student, 
který získal v  uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají se kredity 
uznané z dřívějšího studia). Nemůže být zapsán 
student, který ani při druhém zapsání předmětu 
tento předmět úspěšně neabsolvoval. 

Nesplnil(a) jsem podmínky pro zápis do další-
ho akademického roku. Co se stane? 
Pokud jsi nesplnil(a) podmínky pro zápis do další-
ho akademického roku, Tvé studium bude ukon-
čeno. 

Nedostavil(a) jsem se k  zápisu. Jak mám po-
stupovat? 
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Pokud se do pěti dnů písemně omluvíš děkanovi 
(a Tvá omluva bude uznána), zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš nebo Tvá omlu-
va nebude přijata, bude Ti studium ukončeno.

d) Studijní plán 

Každý student si může podle svých schopností 
a zájmů sestavit vlastní studijní plán vycházející 
ze studijních plánů fakulty. Za  správnost svého 
studijního plánu nese student plnou odpověd-
nost. Shoduje-li se studijní plán studenta se 
studijním plánem fakulty, je zajištěna možnost 
splnění všech studijních povinností. V opačném 
případě buď opatrný(á) (zejména dávej pozor 
na předepsané návaznosti předmětů).

Mohu absolvovat akademický rok podle indi-
viduálního plánu? 
Na základě písemné žádosti může děkan povolit 
absolvování jednoho nebo více akademických 
roků podle individuálního studijního plánu. 

e) Předměty 

Jaký nejmenší počet předmětů si mohu za-
psat na jeden akademický rok? 
Na akademický rok si zapiš minimálně takový po-
čet předmětů, aby součet kreditů příslušný těmto 
předmětům odpovídal požadavkům pro pokra-
čování ve studiu podle studijního řádu.

Co je to povinný předmět? 
Povinné předměty musí úspěšně absolvovat 
všichni studenti, pro které je vypsán. 

Cvičení a semináře... Jsou cvičení či semináře 
povinné? 
Ano, jsou povinné, pokud vyučující nestanoví 
jinak. 

Přednášky... Jsou přednášky povinné? 
Ne, přednášky povinné nejsou, účast na  nich je 
doporučená.  Pokud vyučující nestanoví jinak.

f) Zápočet

Kdo uděluje zápočet? 
Zápočet uděluje vyučující. O neudělení zápočtu 
s konečnou platností rozhoduje vedoucí katedry 
(ústavu). 

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám možnosti? 
Musíš si příslušný předmět znovu zapsat, pokud 
jsi ho už neměl(a) zapsaný dvakrát. V případě, že 
předmět končí zkouškou, nemůžeš na tuto zkouš-
ku jít.

Zapsal(a) jsem si předmět podruhé. Může mi 
být uznán zápočet, který jsem získal(a) při 
prvním zapsání? 
Pojem „uznání zápočtu“ podle studijního a zku-
šebního řádu obecně neexistuje. Nicméně vyu-
čující může zápočet uznat, pokud je to v souladu 
s pravidly stanovenými pro daný předmět. 
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g) Zkouška 

Neudělal(a) jsem zkoušku. 
Jaké mám možnosti? 
Máš možnost ji dvakrát opakovat. Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. Potřetí ale před-
mět už zapsat nelze. 

Nepokládám zkoušku za objektivní. 
Jaké mám možnosti? 
Můžeš požádat vedoucího katedry (ústavu) o ko-
nání opravné zkoušky před tříčlennou komisí. Ko-
misi jmenuje vedoucí katedry (ústavu). O konání 
této opravné zkoušky může požádat i zkoušející. 

Mohu být hodnocen(a) klasifikačním stup-
něm „nevyhověl“, protože jsem se ke zkoušce 
nedostavil(a)? 
Ano. Pokud ses ke  zkoušce nedostavil(a) a  pře-
dem se neodhlásil(a) ani neomluvil(a), nebo po-
kud jsi odstoupil(a) od  zkoušky nebo nepřijal(a) 
známku, jsi ohodnocen(a) klasifikačním stupněm 
„nevyhověl“. 

Za jakých podmínek mi může katedra (ústav) 
uznat dříve vykonanou zkoušku? 
Uznání zkoušky není v pravomoci kateder (ústa-
vů). Zkoušku může uznat pouze děkan fakulty 
(na  základě Tvé žádosti), který tuto pravomoc 
obvykle přenáší na pedagogického proděkana. 

Mohu v době přerušení studia skládat 
zkoušky? 
V  době přerušení studia nemáš podle zákona 
statut studenta, nemáš tedy právo konat zkouš-
ky, získávat zápočty ani zúčastňovat se výuky. 
Rovněž nemáš nárok ubytovat se v kolejích, stra-
vovat se v menzách, získat stipendium, ani nárok 
na další sociální výhody. 

Lze konat zkoušky v době prázdnin? 
Ano, pokud katedra (ústav) vypsala termín. 

h) Cizí jazyky 

Je možné celé studium na fakultě absolvovat 
v angličtině? 
Přesné informace lze získat na  pedagogických 
odděleních jednotlivých fakult. 

Jak je to se studiem jazyků? 
Přesné informace dostaneš na své fakultě.

i) Studium 

Jak probíhá kontrola studia? 
Kontrola studia se provádí v  časových úsecích 
daných studijním plánem studijního programu. 
Nezískáš-li počet kreditů nutný pro pokračování 
ve studiu, nemůžeš být zapsán(a) do dalšího se-
mestru, akademického roku, nebo bloku studia. 

Kdy mohu studium přerušit? 
Studium lze přerušit nejdříve po úspěšném ukon-
čení prvního akademického roku. V  průběhu 
zkouškového období může být studium přeruše-
no pouze ze závažných důvodů. Minimální doba 
přerušení je jeden semestr. V době přerušení ne-
jsi studentem a ztrácíš studentské výhody.

Na jak dlouho lze přerušit studium? 
Nejdelší celková doba přerušení studia je taková 
doba, která spolu se standardní dobou studia 
nepřesáhne maximální dobu studia danou sta-
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tutem ČVUT. 

Jak mám postupovat po  uplynutí lhůty pro 
přerušení? 
Máš povinnost se v  daném termínu opětovně 
zapsat do  studijního programu. Pokud tak neu-
činíš a zároveň se do pěti dnů děkanovi písemně 
neomluvíš, Tvé studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze přerušení studia 
ukončit i před uplynutím lhůty pro přerušení. 

Kdy mohu zanechat studia? 
Student může zanechat studia kdykoli, bez udá-
ní důvodů. Tuto skutečnost by měl písemně 
oznámit studijnímu (pedagogickému) oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu doručení ozná-
mení.
 
Kdy je studium ukončeno?
•	 Dnem, kdy bylo fakultě doručeno studentovo 

písemné oznámení o zanechání studia
•	 Dnem doručení rozhodnutí o ukončení studia
•	 Dnem, ke kterému ČVUT oznámilo zrušení 

studijního programu
•	 Dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia 

nabylo právní moci
•	 Dnem, kdy byla vykonána státní závěrečná 

zkouška nebo její poslední část

Může mi být uznáno studium z  jiné vysoké 
školy? 
Děkan může uznat na  základě Tvé žádosti úsek 
studia z jiné české nebo zahraniční školy, pokud 
od jeho absolvování neuplynulo více než pět let. 

Jak dlouho mohu nejdéle studovat? 
Maximální doba studia se rovná dvojnásobku 
standardní doby dané studijním plánem obo-
ru, přičemž se započítávají všechna přerušení. 
Bezplatně můžeš studovat o jeden rok déle, než 
je standardní doba, pak ale musíš platit poplat-
ky, a podle současného scénáře ubytování se Ti 
snižují šance na  získání koleje. Od  26 let si také 

musíš sám(a) platit zdravotní pojištění a  ztrácíš 
například nárok na zlevněné jízdné MHD. 

Studijní oddělení

Zde Ti studijní referentky zodpoví veškeré dota-
zy ohledně studia, budou vystavovat potvrzení 
o  studiu a  jiné dokumenty spojené se studiem. 
Na  studijní oddělení nechoď bez indexu. Před 
studijním oddělením jsou nástěnky, na  kterých 
bývají vyvěšeny vyhlášky studijního oddělení.

Rozvrh a jeho změny

V  prvních dvou týdnech semestru je možné 
provést změny v rozvrhu a zapisovat si volitelné 
předměty (cizí jazyky a jiné). Pokud se Ti třeba ne-
hodí nějaké cvičení, můžeš se domluvit s cvičícím 
jiného termínu, vejdeš-li se do vybraného cviče-
ní, neměl by být problém. Změnu musíš nahlásit 
původnímu cvičícímu. Sudé a  liché týdny se řídí 
kalendářem, nebo semestrem.

Přestup

Mohu přestoupit na jinou fakultu ČVUT? 
Ano, po úspěšném ukončení prvního akademic-
kého roku lze požádat o přestup děkana přijíma-
jící fakulty. Děkan může na  základě žádosti stu-
denta uznat jednotlivé předměty. Uznání může 
podmínit vykonáním rozdílových zkoušek. 

Neúspěch při studiu 

Pokud je Ti studium ukončeno, ztrácíš všechny 
výhody studenta (ubytování na koleji, stravování 
v menze, zvýhodněná jízdenka MHD, sociální pří-
spěvky podmíněné studiem a další). 

Je možné opakování prvního ročníku? 
Ne, první ročník opakovat nelze. Je nutno znovu 
podat přihlášku. 
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Nevím, co mám dělat dál! 
Můžeš zajít do  Centra informačních a  poraden-
ských služeb, kde Ti rádi pomůžou. 

Některé možnosti jsou například: 
•	 dělat znovu přijímací zkoušku na stejný obor, 
•	 zvolit jinou VŠ nebo jiný obor, případně vyšší 

odbornou školu a připravovat se na přijímací 
zkoušku, 

•	  zkusit získat práci, brigádu (doma či v zahrani-
čí), intenzivní studium jazyků apod.

Studium v zahraničí 

Jako prvák (prvačka) nemůžeš prostřednictvím 
ČVUT nikam vycestovat, přesto bys o svýchmož-
nostech měl(a) vědět už teď a začít se třeba při-
pravovat;-) Cesta do zahraničí je snad nejzábav-
nější a nejzajímavější cesta ke zdokonalení jazyka 
a  samostatnosti. Pokud se trochu bojíš vyrazit 
sám/sama do  ciziny, můžeme Tě ujistit, že je to 
zcela normální. Jakmile to jednou zvládneš, bu-
deš zase o  něco svobodnější člověk. Pokud ne-
vybíráš firmu na praxi (viz IAESTE), ale zahranič-
ní školu (viz odbor mezinárodních styků ČVUT), 
vždy se podrobně seznam se studijním progra-
mem univerzity. Program by měl co nejvíce od-
povídat studiu na  Tvé fakultě na  ČVUT. Vyhneš 
se tak problémům s uznáním zkoušek a kreditů, 
které si ze zahraničí přivezeš. O studium v zahra-
ničí se začni zajímat s dostatečným předstihem, 
abys měl(a) dostatek času na vyřízení všech for-
malit a také z důvodu obsazení míst. Můžeš vyjet 
i  do  zemí mimo Evropskou unii (USA, Rusko,...). 
Tato místa však obsazuje výhradně odbor mezi-
národních styků na rektorátu. Chceš udělat něco 
pro svoji budoucnost? Získat cenné zkušenosti 
v  odlišném kulturním prostředí? Rozšířit si po-
znatky ve studovaném oboru? Získat větší samo-
statnost v situacích, kdy budeš odkázán(a) sám(a) 
na sebe? Ano?

Tak ještě dnes si pročti:

•	 www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studi-
um-v-zahranici 
Nalezneš zde například: Aktuální nabídky 
stipendijních pobytů na mnoha zahraničních 
školách a institucích

•	 Erasmus – výměnné zahraniční studijní poby-
ty v zemích EU

•	 USA, Rusko, Mexiko, Kostarika, Čína, Taiwan, 
Peru, Brazílie, Argentina, Kanada, Jižní Korea, 
Singapur, Austrálie, Japonsko – výměnné 
zahraniční studijní pobyty

•	 Leonardo – zahraniční stáže studentů a ab-
solventů ve státech EU a přidružených státech

•	 Athens – program týdenních intenzivních 
kurzů v moderních oborech a technologiích 
na špičkové vědecké úrovni

•	 Granty – informace o grantech a stipendiích 
pro studium v zahraničí

•	 Kontakty na zaměstnance Odboru mezinárod-
ních styků (OMS);

Dále také webovou stránku ISC (International 
Student Club)
www.isc.cvut.cz
ISC je mezinárodní studentský klub při ČVUT 
v Praze, který se mj. stará o zahraniční studenty 
na  ČVUT. Rozhodneš-li se s  tímto studentským 
klubem spolupracovat, máš možnost zdokonalit 
si znalost cizích jazyků v prostředí party přátel.

Nebo webovou stránku IAESTE (The Internatio-
nal Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience)
www.cvut.iaeste.cz
IAESTE je studentská organizace, která zpro-
středkovává studentům vysokých škol zahraniční 
odborné stáže, hlavně ve  firmách, univerzitách 
a  nejrůznějších institucích. I  když je obvyklé 
na  stáže vyjet ve  vyšším ročníku, určitě si tuhle 
možnost zapamatuj. Je to možnost pár týdnů 
nebo měsíců žít v zajímavých lokalitách (Norsko, 
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Tunisko, Japonsko, Mexiko... a  mnoho dalších, 
seznam a  zkušenosti praktikantů z  minulých let 
najdeš na webu IAESTE ), navíc člověk, který byl 
na  praxi v  zahraničí, získá ohromnou výhodu 
při hledání zaměstnání po škole. ČVUT Ti nabízí 
množství možností a příležitostí, stačí po nich jen 
sáhnout.

Stipendia na ČVUT 

Tím, že jsi se stal(a) studentem, přijal(a) jsi spous-
tu povinností, ale také řadu nových možností 
a práv. Jednou z nich je čerpání mnoha různých 
stipendií. Nyní se pokusíme o jejich stručný pře-
hled:

Stipendium za vynikající studijní výsledky
„Prospěchové stipendium“ se uděluje na základě 
váženého studijního průměru z  absolvovaných 
předmětů. Podmínkou pro jeho přiznání je zís-
kání minimálně třiceti kreditů v daném semestru, 
nebo šedesáti kreditů na fakultách, kde se stipen-

dium vyhodnocuje jednou ročně. Přitom počet 
klasifikovaných předmětů musí být větší nebo 
roven čtyřem (tedy osmi pro akad. rok) a dosaže-
ný průměr nižší nebo roven 1,80. Student má ná-
rok na  prospěchové stipendium, pokud studuje 
v prezenční a standardní době studia (v případě, 
že studoval v zahraničí v programech typu ERAS-
MUS apod., pak má ještě rok k  dobru). Částku 
stipendia stanovuje fakulta. O  stipendium není 
třeba žádat, je přiznáno na základě údajů z infor-
mačního systému ČVUT (nezapomeňte nahlásit 
na studijním oddělení svoje číslo účtu pro zasílá-
ní různých typů stipendií).

Sociální stipendium
Sociální stipendium je charakteru sociální dávky, 
přiznává se studentům, kteří prokáží potvrzením 
vydaným orgánem státní sociální podpory (soci-
álního úřadu), že příjem rodiny studenta nepře-
kročil 1,5 násobek životního minima počítáno dle 
metodiky pro přídavky na dítě. O stipendium je 
třeba požádat na studijním oddělení fakulty. So-
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ciální stipendia se nezapočítávají do příjmů rodi-
ny a pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobo-
zena od daně z příjmů.

Ubytovací stipendium
Na ubytovací stipendium má nárok student, kte-
rý studuje v prvním studijním programu.

Pozor! – Pokud jsi se před prázdninami nebo bě-
hem prázdnin zapsal(a) na jinou VŠ, a později jsi 
se rozhodl(a) pro ČVUT, musíš zrušit své původní 
studium nejpozději do  konce října tohoto roku! 
Pokud si nejsi jistý(á), zda Tě původní škola vede 
jako studenta, ověř tuto informaci, ať o  stipen-
dium zbytečně nepřijdeš! Dalšími podmínkami 
jsou: studuješ v prezenční formě studia a nemáš 
místo trvalého bydliště v  Praze, nebo v  okrese 
školy (například v  Kladně pro Fakultu biomedi-
cínského inženýrství) aj. – dle stipendijního řádu 
a  směrnice kvestora. Student o  stipendium ne-
musí žádat, podkladem pro přiznání stipendia 
jsou zjištění z  Matriky studentů. Výplata ubyto-
vacích stipendií je prováděna zpětně čtvrtletně..

Účelová stipendia
Děkan každé fakulty (nebo rektor, studuješ-li 
na ČVUT, ale mimo fakulty) může přiznat účelové 
stipendium v různých situacích života na fakultě, 
zejména jako odměnu za  nějaký pozoruhodný 
čin, třeba vědeckého charakteru, za reprezentaci 
ČVUT apod. nebo například jako podporu cesty 
na  zahraniční konferenci či na  podporu pobytu 
v  zahraničí. Výjimečně může být také uděleno 
v  případě Tvé mimořádně tíživé sociální situace 
nebo jako příspěvek na  ubytování v  některých 
dalších případech.

Stipendia na pobyt v zahraničí
V  rámci programu Erasmus a  obdobných pro-
gramů můžeš až na  dobu jednoho roku vyjet 
studovat na zahraniční vysokou školu. Podrobné 
informace nalezneš na: www.cvut.cz v sekci „pro 
studenty“ -> „stipendia, nadace, granty“

Další stipendia, finance
ČVUT spolupracuje s mnoha firmami a podniky, 
některé z  nich poskytují finance (stipendia) pro 
studenty. Studenti mají také možnost získat fi-
nanční podporu z nadací (Preciosa, Nadační fond 
St. Hanzla, Hlávkova nadace a další.)

Ostatní informace

Připojení k internetu na koleji
Na kolejích ČVUT jsou počítačové sítě budovány 
a  spravovány samotnými studenty. Abys mohl 
využívat připojení k  internetu, nastuduj si infor-
mace z webových stránek své koleje:
Webové stránky jednotlivých kolejí
www.siliconhill.cz – klub „Silicon Hill“
www.pod.cvut.cz – klub „Pod-o-lee“
www.sin.cvut.cz – klub „Sincoolka“ kolejí Sinku-
leho a Dejvická
www.mk.cvut.cz – klub „Masařka“
www.buk.cvut.cz – klub „Buben“
www.ok.cvut.cz – klub „Orlík“ koleje Orlík

Podrobné informace o  stipendiích 
nalezneš na  www.cvut.cz v  sekci 
„pro studenty“-> „stipendia, nadace, 
granty“, dále ve stipendijním řádu ČVUT, Centru 
informačních a poradenských služeb ČVUT nebo 
na studijních odděleních.
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TINA

TINA jsou samoobslužné kopírky a tiskárny na Fa-
kultě stavební a  na  Fakultě elektrotechnické. 
K autorizaci u tiskárny potřebuješ průkaz studen-
ta ČVUT. Ve vydavatelství průkazů Ti na účet uloží 
zálohu (nejméně 50 Kč). Zůstatek od nuly můžeš 
čerpat při tisku, při kopírování se kopírka zastaví 
při zůstatku 10 Kč. Těmito penězi se nedá ale pla-
tit v menzách! Vrácení nevyčerpaného kreditu je 
možné při ukončení studia.

Pokud chceš zasílat tiskové úlohy ze svého počí-
tače, musíš používat operační systém Windows 
XP, Vista nebo 7. Ovladače pro Windows najdeš 
na adrese: https://download.cvut.cz. Při odesílání 
tiskových úloh a pro přístup k informacím o sta-
vu účtu a  tiskových úlohách se přihlašuješ po-
mocí uživatelského jména a  hesla systému SSU. 
TINA je zařazena do  Transakčního zúčtovacího 
systému (TZS), takže vloženými penězi lze platit 
v prodejně technické literatury a v minilabu VIC. 
Po  přihlášení na  adrese https://tina.cvut.cz mů-
žeš sledovat a mazat své úlohy. Po zaslání tiskové 
úlohy na tiskárnu je úloha zařazena do fronty, kde 
setrvá až do chvíle, kdy přijdeš k tiskárně a povo-
líš tisk. Úlohu je možné si vyzvednout u kterékoli 
tiskárny. Nevytištěné úlohy se ve frontě archivují 
čtrnáct dní. Tisk je plně samoobslužný, tiskovou 
úlohu si může vyzvednout jen uživatel, který ji 
poslal na tisk. Bližší informace nalezneš na:
www.cvut.cz/informace-pro-studenty/sluzby/
tisk-kopirovani

KOS

KOS – Komponenta studium
Školní informační systém KOS (Komponenta stu-
dium) slouží k zápisu předmětů, tvorbě osobního 
rozvrhu, přihlašování na zkoušky, kontrole počtu 
získaných kreditů a mnohému dalšímu.

Jak se tam dostanu?
Jednoduše vyťukáš adresu: www.kos.cvut.cz. 
Poté zadáš do  horního okénka své uživatelské 
jméno a heslo. To si ale předem musíš zjistit takto: 
Jako prvák jsi dostal v dopise (rozhodnutí o při-
jetí) inicializační heslo. Na  stránce www.cvut.
cz/informace-pro-studenty/is/ssu/pp si vybereš 
fakultu, na  kterou jdeš studovat, a  na  příslušné 
stránce projdeš formulářem, kde se po  použití 
inicializačního hesla dozvíš unikátní uživatelské 
jméno platné pro celé ČVUT a zadáš si heslo. To 
pak použiješ v KOS. Pozor na VELKÁ a malá pís-
mena! Heslo si můžeš samozřejmě měnit (je to 
dokonce důrazně doporučeno) na  příslušných 
stránkách, tam, kde sis heslo vytvořil. Souvisejí-
cí informace nalezneš na  stránce SSU (databáze 
všech uživatelů) https://usermap.cvut.cz

Co a jak v KOSu můžu provádět?
•	 Zapsat si předmět: „předměty“ -> „zápis před-

mětu“ (pozor, většinou je možné si předmět 
zapsat jen během jistého období, zjisti si, jak 
je to na Tvojí fakultě; v případě, že si zapisuješ 
předmět z jiné fakulty, zjisti si, jak probíhají zá-
pisy i na této fakultě).



Ricardo patří mezi nejvýznamnější celosvětové společnosti 
poskytující technická řešení v oblasti  výzkumu a vývoje pro 
automobilový průmysl. Své služby poskytujeme nejen předním 
výrobcům automobilů, ale i výrobcům motocyklů, nákladních, 
terénních, vojenských vozidel a lodních i železničních pohonných 
systémů, stejně jako vedoucím týmům v oblasti motorsportu.

Pro více informací 
jděte na:

www.ricardo.jobs.cz

www.ricardo.com
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•	 Vytvořit osobní rozvrh (Na  většině fakult 
od druhého semestru studia, na Fakultě archi-
tektury až od  třetího. Do  té doby Ti zapisuje 
rozvrh studijní oddělení): Do rozvrhu si můžeš 
přidat jen ten předmět, který sis předtím zapsa-
l(a) v předběžném zápisu. Poté klikni na „roz-
vrh“ -> „tvorba osobního rozvrhu“ -> na řádku 
konkrétního předmětu klikni na  „zobrazit“ -> 
objeví se tabulka s rozpisy vyučovacích hodin, 
a to jak cvičení, tak i přednášek -> teď už si jen 
vyber čas a datum cvičení/přednášky, a pokud 
je ještě volno, klikni na „zapsat“!

•	 Zapíšeš si zkoušku: „Zápočty a  zkoušky“ -> 
„Termíny zápočtů a zkoušek“ -> vyber si před-
mět s  příslušným semestrem -> klikni na  „Vy-
brat termín“ a  u  vybraného termínu klikni 
na „Přihlásit“.

•	 Zkontroluješ si své studijní výsledky: „ostatní“ 
-> „studijní výsledky“ (Tip: je vhodné si kontro-
lovat, zda vyučující/zkoušející Ti zkoušku příp. 
zápočet opravdu ve  stanoveném termínu za-
psal do KOSu!)

•	 Další funkce KOSu se snadno dozvíš z nápově-
dy, která je na každé stránce vpravo dole pod 
čarou – klikni na „Nápověda“ a je to.
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Knihovny
Ústřední knihovna ČVUT 

V  knihovně najdeš vše, co potřebuješ ke  stu-
diu – knihy a  skripta si můžeš půjčit domů 
nebo studovat v  klidu ve  studovně v  5. NP 
(nadzemní podlaží), normy a  disertace jsou 
určeny k  prezenčnímu studiu na  místě a  časo-
pisy, které se nacházejí ve  společné studovně 
časopisů s  Národní technickou knihovnou ve   
3. NP se půjčují též pouze na místě.

Ústřední knihovna ČVUT (ÚK) (http://knihovna.
cvut.cz) vznikla na počátku roku 2009 sloučením 
knihoven fakult, které sídlily v  Dejvicích, tedy 
FSv, FA, FS a FEL. Najdeš ji v nové budově Národ-
ní technické knihovny, ÚK tam má samostatnou 
velkou studovnu v 5. patře, výpůjční pult je v me-
zipatře. Pro vstup do budovy budeš potřebovat 
kartu studenta ČVUT. Kartu spolu s  předem vy-
myšleným čtyřmístným PIN potřebuješ i k regis-
traci do  ÚK. Po  zaregistrování budeš tento PIN 
zadávat při každé výpůjčce knih domů, tzv. ab-
senční výpůjčka. 

V  ÚK jsou skripta a  vybrané knihy určené k  ab-
senční výpůjčce umístěny ve  skladu v  podzemí, 
proto je potřeba si je předem rezervovat. Pokud 
nebude kniha půjčená, budeš ji mít asi za  dvě 
hodiny připravenou u výpůjčního pultu ve 2. pa-
tře k  vyzvednutí. Skripta umístěná ve  studovně  
v 5. patře jsou určená pouze k prezenčnímu stu-
diu.

Rezervace

Na http://knihovna.cvut.cz klikni na odkaz Kata-
log knih, pro přihlášení zadej čárový kód karty 
studenta a  PIN. Po  nalezení požadované knihy 
klikni na  odkaz Všechny jednotky a  nebo Umís-
tění a zvol odkaz Požadavek. Rezervace je zdar-

ma a oznámení o rezervaci je posíláno na školní  
email. Rezervovat můžeš klidně i z domova nebo 
kteréhokoliv počítače. V  budově NTK jsou také 
v  mezipatře k  dispozici infostojany s  přístupem 
do  katalogu. V  5. NP jsou k  dispozici 3 počítače 
s  připojením na  internet, dostupná je i  wifi síť 
Eduroam.

Kontrola výpůjček

Po  přihlášení do  Katalogu knih zadej kód karty 
studenta a PIN, v menu klikni na odkaz Uživatel 
na horní žluté liště a poté vyber odkaz Výpůjčky. 
Zobrazí se přehled vypůjčených knih a požado-
vané datum vrácení. 

ÚK má dílčí knihovny mimo Dejvice, takže pokud 
nestuduješ přímo v Dejvicích, vyplatí se vyhledat 
knihovnu na FJFI, FD, FBMI a MÚVS.

Na  webových stránkách http://knihovna.cvut.cz 
nalezneš vše o  otevírací době, nabízených služ-
bách ÚK a lokálních knihoven. Můžeš využít hel-
pdesk, požádat kdykoliv o radu nebo konzultace 
osobně, telefonicky nebo emailem. Dále zde na-
lezneš řadu užitečných informací ke studiu – jak 
psát odbornou práci, jak přistupovat do  odbor-
ných databází nebo jak v nich vyhledávat.
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Národní Technická Knihovna 

Národní Technická knihovna (NTK) je informačně-
-společenské centrum, které nalezneš v blízkosti 
dejvických vysokých škol. Nabídne Ti v  České 
republice dosud nevídaný komfort a  šíři služeb. 
Například více než 300 tisíc publikací ve volném 
výběru, možnost samoobslužného vypůjčování 
a  vracení knih, využívání multifunkčních zaříze-
ní pro kopírování a  tisk, individuální studovny 
na  celý semestr, noční studovnu, 18 týmových 
studoven (některé z  nich zdarma), 1286 studij-
ních míst a 448 relaxačních míst, 44 informačních 
kiosků pro přístup do  katalogů, volně umístěná 
PC po celé knihovně a WiFi signál v celém objek-
tu (pro registrované čtenáře zdarma) nebo také 
kavárnu se 150 místy. S více než jedním milionem 
a  dvěma sty tisíci svazků je NTK nejobsáhlejším 
pramenem technické literatury a publikací z ob-
lasti aplikovaných přírodních a  společenských 
věd v  České republice. Nalezneš zde kompletní 
fondy původní Státní technické knihovny, nynější 

NTK, část fondu Ústřední knihovny Vysoké školy 
chemicko-technologické (ÚK VŠCHT), Ústřední 
knihovny Českého vysokého učení technického 
(ÚK ČVUT) a sloučený knižní a časopisecký fond 
fakult architektury, elektrotechnické, stavební 
a strojní a také Kloknerova ústavu. 

Vstup do knihovny

Pro vstup do  budovy (nikoliv pro využívání slu-
žeb NTK!) můžeš bez nutnosti další registrace po-
užít svůj průkaz studenta. Pokud se budeš chtít 
stát zákazníkem knihovny, musíš se zaregistrovat 
samostatně, registrace do ústřední knihovny Tvé 
školy nestačí!

Registrace zákazníka NTK
Abys mohl využívat služeb NTK (půjčovat si pu-
blikace, získat přístup do  elektronických zdrojů, 
využívat noční studovnu, samoobslužně si tisk-
nout a  kopírovat nebo si pronajmout individu-
ální studovnu), musíš se registrovat. Nejdříve si 
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můžeš provést tzv. předregistraci na portálu NTK 
(www.techlib.cz) nebo na  informačním kiosku 
v parteru knihovny.

Registraci samotnou dokončíš přímo v  parteru 
NTK za vstupními turnikety.

Potřebuješ k ní platný občanský průkaz (nebo jiný 
průkaz totožnosti), čipovou kartu s fotkou a buď 
potvrzení o  studiu nebo platný průkaz studen-
ta. Roční poplatek pro studenty je 50 Kč. Pozor, 
do ÚK ČVUT se zaregistruješ ve 2. NP u hlavního 
pultu služeb

Akceptace čipových karet
Přijímáme veškeré čipové bezkontaktní ID karty, 
které obsahují čip MiFare Classic nebo Desfire 
a  zároveň obsahují fotografii, jméno a  příjmení 
držitele.

V  Tvém případě můžeš použít buď svoji kartu 
studenta ČVUT – a je zcela jedno, zda s designem 
ČVUT nebo ISIC. Akceptovány budou také jiné 
karty, které splňují výše uvedená kritéria, jako 
např. OpenCard, IN karta ČD nebo ISIC.

Rande s NTK
Pokud v tom máš zmatek a chceš vědět více než 
se zaregistruješ, nebo klidně i poté, nabízíme Ti 
službu „Rande s NTK“.

Ra(n)ditel/ka, tedy odborný pracovník, Tě blíže 
seznámí s chodem knihovny a jejími službami.
Více na: 222  22  18  18, info@techlib.cz či přímo 
v knihovně.

Otevírací doba
Po–Pá  09–22
So  10 –17

Otevírací dobu si raději ověř na domovské strán-
ce knihovny. Může se během roku měnit.

Noční studovna je pak otevřena vždy, kdy je NTK 
uzavřena.

Otevírací doba knihovny ÚK ČVUT se může lišit! 

Tak na viděnou v NTK.

Fotografie: NTK/TECHO
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Součásti ČVUT

Kdo je kdo a co je co 

Fakulty ČVUT a jejich děkani

•	  Fakulta stavební (F1, FSv), děkanka:  
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

•	 Fakulta strojní (F2, FS), děkan:  
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. 

•	 Fakulta elektrotechnická (F3, FEL), děkan:  
prof. Ing.Pavel Ripka, Csc.

•	 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (F4, 
FJFI), děkan: doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.

•	 Fakulta architektury (F5, FA), děkan:  
Prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

•	 Fakulta dopravní (F6, FD), děkan: 
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek

•	 Fakulta biomedicínského inženýrství (F7, 
FBMI), děkan: doc. MUDr. Josef Rosina, Ph.D

•	 Fakulta Informatiky (FIT), děkan: 
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Vysokoškolské ústavy ČVUT 

•	 Kloknerův ústav (KÚ) – ředitel:  
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

•	 Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) – ředi-
tel: prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c.

•	 Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) – ředi-
tel: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

Další součásti ČVUT 

•	 Výpočetní a informační centrum (VIC);
•	 Technologické a Inovacentrum (TIC);
•	 Výzkumné centrum průmyslového dědictví 

(VCPD);
•	 Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 

(ÚTEF);

•	 Centrum pro radiochemii a  radiační chemii 
(CRRC);

•	 Útvar výstavby a  investiční činnosti ČVUT 
(UVIČ).

 
Účelová zařízení

•	 Rektorát ČVUT (RČVUT);
•	 Správa účelových zařízení (SÚZ);
•	 Česká technika - nakladatelství ČVUT (CTN).

Akademické poradní sbory ČVUT

Zřizuje rektor ČVUT. Stálým poradním sborem 
rektora je kolegium rektora, grémium rektora 
a vedení ČVUT. Členy kolegia rektora jsou: rektor, 
prorektoři, děkani, kvestor a předseda AS ČVUT. 
Grémium rektora tvoří členové kolegia rektora 
a ředitelé součástí ČVUT. Jednání grémia vedou-
cích pracovníků se zúčastňuje zástupce studentů 
s hlasem poradním. Členy vedení ČVUT jsou rek-
tor, prorektoři, kvestor a předseda AS ČVUT.
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Akademický senát ČVUT

Je samosprávným zastupitelským orgánem 
ČVUT. Každá fakulta je zastoupena třemi akade-
mickými pracovníky a dvěma studenty. Rektorát, 
ústavy a další součásti ČVUT dohromady dvěma 
akademickými pracovníky a  jedním studentem. 
AS ČVUT mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy 
vysoké školy a jejích součástí, schvaluje rozpočet 
vysoké školy předložený rektorem a  kontroluje 
využívání finančních prostředků vysoké školy 
a  schvaluje výroční zprávu o  činnosti a  výroční 
zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou 
rektorem. Funkční období AS ČVUT je tříleté, 
členové AS jsou voleni do konce jeho funkčního 
období.

Rektor ČVUT 

(prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.) 
Je vrcholným představitelem a  reprezentantem 
ČVUT. Za výkon své činnosti rektor ČVUT odpoví-
dá Akademickému senátu ČVUT. Rektor jmenuje 
a  odvolává děkany fakult, ředitele vysokoškol-
ských ústavů, kvestora a ředitele dalších součástí 
ČVUT.
 
Prorektoři ČVUT

Zastupují rektora ČVUT v rozsahu, který jim rek-
tor určí. Úseky činnosti prorektorů jsou vymeze-
ny takto: studium, rozvoj, vědecká a  výzkumná 
činnost, zahraniční styky, výstavba a  investiční 
činnost, vnější vztahy a  marketing, vědecko-
-technický park a studentské záležitosti.

Vědecká rada ČVUT 

Vědecká rada se skládá z  významných předsta-
vitelů oborů, v  nichž vysoká škola uskutečňuje 
vzdělávací a  vědeckou, výzkumnou, uměleckou 
nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina 
členů jsou jiné osoby než členové akademické 

obce naší školy. Vědecká rada mimo jiné projed-
nává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy 
a schvaluje studijní programy.

Disciplinární komise ČVUT 

Členy a předsedu disciplinární komise veřejné vy-
soké školy jmenuje rektor z řad členů akademické 
obce. Polovinu členů tvoří studenti. Disciplinární 
komise ČVUT projednává disciplinární přestupky 
studentů ČVUT.

Správní rada ČVUT 

Členy správní rady veřejné vysoké školy po pro-
jednání s  rektorem jmenuje a  odvolává ministr 
tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni představi-
telé veřejného života, územní samosprávy a stát-
ní správy.

Správní rada se vyjadřuje například k dlouhodo-
bému záměru nebo k rozpočtu školy.

Kvestor ČVUT

Řídí hospodaření a  vnitřní správu školy a  vystu-
puje jejím jménem v  oblasti obchodní, finanč-
ně-právní a  správní, s  výjimkou případů, které 
si vyhradí rektor, nebo pokud výhrada vyplývá 
z právních předpisů. Kvestor zajišťuje hospodaře-
ní s prostředky školy, stojí v čele rektorátu a řídí 
jeho činnost ve všech oblastech, vyjma případů, 
kde rektor stanoví jinak.

Koleje 

ČVUT v Praze, stejně jako většina ostatních vyso-
kých škol, poskytuje svým studentům ubytováni 
na  kolejích. Veškeré oficiální informace o  uby-
továni, jako jsou dokumenty, ceníky, kontakty 
apod., nalezneš na internetové adrese: www.suz.
cvut.cz. Připadne dotazy můžeš osobně řešit se 
zaměstnanci Správy účelových zařízení.
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Nedostal(a) jsem místo na koleji, co mám dě-
lat? 
Nezoufej, ještě nic není ztraceno. Stává se, že 
hodně studentů s nárokem na kolej ubytováni
odmítne a  nenastoupí. V  průběhu měsíců září, 
října a dále průběžně probíhá přidělování koleji 
na neobsazena nebo vracena místa na koleji. Je 
potřeba důkladně pročíst Scénář ubytování –ak-
tuální verzi najdeš na www.suz.cvut.cz. Pravidel-
ně se informuj na  odboru ubytovacích služeb. 
S  pravděpodobnosti blížící se jistotě, dostaneš 
ubytování ani se nenaděješ.

Mohu se přestěhovat na jiný pokoj nebo změ-
nit spolubydlící(ho)? 
Na  začátku semestru většinou není pro nove 
studenty z technických důvodů možné vybrat si 
svého spolubydlícího. Pokud se chceš přestěho-
vat, musíš si během semestru najit někoho, kdo 
si s Tebou bude ochoten vyměnit místo, a musí 
s  tím souhlasit i  Tvůj spolubydlící na  původním 
pokoji. Potom zajdi za hospodářkou koleje, která 
Ti poradí co dal, a vyřídí potřebné formality. Po-
kud máš vážné důvody, proč Ti nesedí současny 
spolubydlící, a neznáš nikoho, s kým se vyměnit, 
zajdi za hospodářkou a ona se pokusí udělat, co 
bude v jejich silách. Přestěhovat se můžeš kdyko-
liv, od 1. listopadu, v souladu s aktuálním Scéná-
řem ubytováni.

Správa účelových zařízení
Vaničkova 7, Praha 6 (v  areálu strahovských ko-
leji – blok 1), tel: 234 678 111 (centrální recepce), 
234 678 387 (úsek ubytovacích služeb).

Koleje Strahov 

Vaničkova 7, 160 17 Praha 6
tel.: 234 678 368
e-mail: hubkas@suz.cvut.cz
www.siliconhill.cz
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•	 nejčasteji dvoulůžkové pokoje, společná soci-
ální zařízeni na každém podlaží

•	 buňkový systém s  dvoulůžkovými pokoji  
(blok 8)

Dopravní spojení 
•	 ze stanice metra A – Dejvická: bus č. 143, 217, 

149 na Koleje Strahov
•	 ze stanice metra B – Karlovo náměstí: bus č. 176 

na Stadion Strahov
•	 ze stanice metra B – Anděl: bus č. 217 na Koleje 

Strahov
•	 ze zastávky tramvaje č. 6, 9, 12, 22, 57, 58,59 la-

novkou na Petřin
•	 noční tramvaj č. 57 do zastávky Malovanka

Areál koleji Strahov je umístěn blízko centra měs-
ta. Díky několika linkám hromadné dopravy se 
lze za čtvrt hodiny dopravit do kampusu v Dejvi-
cích nebo do budov na Karlově náměstí. Areál je 
obklopen rozsáhlým komplexem parků a zahrad 
s  Petřínským vrchem (327 m n. m.), což činí ze 
Strahova ideální místo pro studentský život plny 
školy, romantiky, ale i bouřlivých oslav a ranního 
úprku do školy.

V celém areálu žije přes čtyři a půl tisíce studen-
tů. Spolu se službami, které jsou zde k dispozici, 
je Strahov největším „studentským městečkem“ 
v zemi. Svým obyvatelům nabízí nejen ubytova-
ní, ale i  řadu možnosti, jak aktivně využit volny 
čas. Každý z  jedenácti obytných kolejních bloků 
je až překvapivě specificky Svým vnitřním stylem 
života, na který si musíš zvyknout.

Zájmové místnosti 
Zájmové místnosti jsou vybaveny zařízením, 
o  které se starají správci. Jedna se například 
o  televizní místnost, prádelnu, studovnu, kolár-
nu, horolezeckou stěnu, fotokomoru, hudebnu, 
dílnu, bastlírnu, výtvarný atelier, posilovnu, ku-
lečník, stolní fotbálek, stolní tenis a řadu dalších. 
Jejich kompletní seznam a  kontakty na  správce 

lze nalézt na: www.siliconhill.cz/co-delame/ 
a na blokových webových stránkách.

Stravování 
Na Strahově je Každý den včetně víkendů otevře-
na menza a restaurace, kam můžeš zajit na snída-
ni, oběd nebo večeři. Pokud si nevybereš v nabíd-
ce menzy nebo máš chuť na něco jiného, je další 
možnosti občerstveni ve Snack Baru na bloku 1, 
Restaurace Petřin u bloku 8, samoobsluha u blo-
ku 4 nebo u bloku 7, či noční stravování na baru 
10 nebo 11. Za čtvrt hodiny autobusem se dosta-
neš do hypermarketu Tesco na Andělu (bus 217)
nebo do  supermarketu BILLA v  Dejvicích (bus 
143,149 nebo 217).

Internet 
Připojeni k  Internetu je provedeno strukturova-
nou kabeláží (100 Mbit síť). Každý strahovský blok 
má svůj server, na kterém má Každý uživatel svůj 
e-mail a prostor pro své webové stránky. Dále je 
zde řada dalších specializovaných serverů. Nej-
známější diskusní server je na adrese localnews.
sh.cvut.cz. Zde probíhá mnoho diskusi o  živo-
tě na  koleji, o  budoucnosti i  současnosti koleji 
a  o  věcech, které s  tímto souvisejí. Většina stu-
dentských organizaci používá tento informační 
kanál pro propagaci svých akci, proto po připoje-
ni na Internet nezapomeňte tento server navští-
vit. Informace o klubu Silicon Hill lze najit na SH 
wiki – http://wiki.siliconhill.cz.

Sportovní vyžití 
Nejen vědomostmi a  internetem živ je student, 
a tak je nutné i sportovat. Sportovní vyžiti nabízí 
posilovny přímo na blocích, jedna velká posilov-
na se soláriem a masážemi je na bloku 2 (http://
fitcentrum.siliconhill.cz). Dále můžeš využit ví-
ceúčelová hřiště před bloky (na  hraní fotbalu, 
volejbalu, basketbalu, beach voleyballu a dalších 
her). Na  hřištích se pořádá Strahovská fotbálko-
vá liga (http://www.strahovskaliga.cz). Na  bloku 
5 je možné vyzkoušet horolezeckou stěnu. Pod 
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tribunou se na  Strahovském stadionu nachází 
plavecky bazén a  hned vedle je sportcentrum 
s kurty na squash. V širším okolí nalezneš posilov-
nu (naproti firmě NH-Car) a další sportcentrum se 
soláriem a saunou se nachází na Malovance.
Hned za kolejemi začíná Petřínský park, který vy-
zývá k proběhnuti, nebo k romantické procházce. 
Kousek za stadionem je také park Ladronka, kde 
se můžeš vydovádět na in-line bruslích, zaběhat 
si nebo si odpočinout.

Studentské organizace 
O kolejní život se stara klub Sillicon Hill, který za-
jišťuje provoz studentské internetové sítě na jed-
notlivých blocích. Dále je zde několik dalších 
klubů, jako například STOH (klub stolních her), 
Audiovizuální centrum (AVC), Výtvarka a  Čajov-
na.

Co dalšího? 
V  areálu koleji Dále najdeš poštu, zatravněné 
plochy pro relaxaci, počítačový obchod a  také 
velkou asfaltovou plochu ( které nikdo neřekne 
jinak než „Buzerák“), na  které se pořádají různé 
festivaly nebo koncerty.

Copycentrum
V bloku 1 je copycentrum, které kopíruje oprav-
du levně, černobíle i barevně, nabízí termovazbu, 
kroužkovou vazbu, laminování, prodej papíren-
ského zboží, jízdenek a další.

Provozní doba: 
Po–Čt 07:30–20:00
Pá 07:30–15:00 

Koleje Podolí 

Na Lysině 12, 147 45 Praha 4
tel.: 224 105 111
e-mail: makulova@suz.cvut.cz
www.pod.cvut.cz

•	 buňkový systém s  jedno, dvou a třílůžkovými 
buňkami (bloky A, B)

•	 jedno, dvou, třílůžkové pokoje se společným 
sociálním zařízením a kuchyňkou na každém

•	 podlaží (bloky D, E)
•	 jedno a dvoulůžkové pokoje se společným so-

ciálním zařízením v nově zrekonstruovaných
•	 blocích C a F

Dopravní spojení 
•	 stanice Pražského povstání (metro C), pak asi 

sedm minut směrem k České televizi
•	 zastávky tramvaje č. 3, 17, 21, 52 – Podolská vo-

dárna (noční linka 52)
•	 tramvaj č. 18 či autobus 193, 505, 510 a 504 – 

Pražského povstání (noční linka 53)
•	 autobus 188 do zastávky Kavčí Hory
•	 přímo ke koleji jezdi autobus 148.

Koleje Podolí najdeš v  Praze 4 nedaleko České 
televize, v  blízkosti atletického stadionu Dě-
kanka. Areál koleji je celkem rozlehly, najdeš tu 
i místo pro venkovní relaxaci. Využit toho můžeš 
v teplejších obdobích roku, kdy je možnost půj-
čovaní grilů nebo posezeni u  venkovního krbu. 
V areálu probíhá každoročně studentský festival 
MEZI BLOKY a další akce pořádané studentským 
klubem Pod-O-Lee jako Sportovní Pod-O-Day 
či sváteční Podolské Vánoce přicházejí. V  areálu 
koleje je možnost zaparkovat svůj osobni vůza 
ve vybaveni koleje nechybí ani prádelny, sušárny, 
studovny či kufrárna a další kolejní místnosti pod 
studentskou správou.

Stravování 
Obědy a  večeře zajišťuje podolská menza 
(ve  stejné budově je i  bufet). Pokud rad(a) po-
sedíš v hospůdce s přáteli, tak v areálu se jedna 
taková nachází: U Dna (kuřácká, blok C). Možnost 
drobného nákupu zajišťuje prodejna Honzík 
(suterén bloku B). V případě, že jsi milovník čajů 
a vodních dýmek, tak na bloku A má nově sídlo 
čajovna Nargila Club Hrob. Nad stanici metra C - 
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Pražského povstání je nedávno otevřené Tesco 
express, které má otevřeno Každý den do 22 hod.

Internet 
Všechny bloky mají strukturovanou kabeláž 
(100Mbit síť). Klub Pod-O-Lee vlastni a spravuje 
e-mailový server, na kterém má Každý uživatel e-
-mailovou schránku. Prostor pro webové stránky 
je na serveru, který taktéž spravuje klub. Pro oby-
vatele koleje je k dispozici i diskusní server (news.
pod.cvut.cz) nebo nověji založené fórum (forum.
pod.cvut.cz). Na bloku C se nachází vybavena po-
čítačová učebna s připojením na internet a plát-
nem vhodným k projekci. Rovněž je zde možné 
tisknout na klubové tiskárně. Počítačová učebna 
je jednou ze služeb, kterou klub Pod-O-Lee svým 
členům poskytuje.

Sport
Ke sportu jsou v areálu k dispozici dvě venkovní 
hřiště s umělým povrchem, kde si můžete zahrát 
různé kolektivní sporty. kolejní místnosti na blo-
cích nabízí další aktivní trávení volného času, je 

zde k dispozici: fotbálek, kulečník či ping-pong. 
Dalším důležitým článkem je hojně využívané 
Sportoviště spravované klubem v budově men-
zy, (http://sportoviste.pod.cvut.cz). Ve  Sporto-
višti si lze zacvičit v  posilovně, tělocvičně nebo 
na malém boulderu a nechat se pote namasíro-
vat v masérně. V nabídce služby jsou i pravidel-
ně pořádané kurzy kondičního posilovaní, jógy 
či zumby. Dále se ve  Sportovišti pořádají i  akce 
typu „Jak cvičit“ či semináře o zdravé výživě pod 
vedením školených odborníků.

Hudebna
Na  bloku B byl v  nedávné době uveden v  život 
projekt Hudebna, kam se mohou jit odreagovat 
hudebně nadaní jedinci. Rozšířila se tak nabídka 
služeb poskytovaných klubem. Hudebnu tvoří 
vybavena a  odhlučněna místnost pro hudební 
produkci a trénink nejen pro jednotlivé zapálené 
muzikanty ale i hudební skupiny.

Studentské organizace 
O kolejní život se stara, jak už jste jistě zjistili, ko-
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lejní klub Pod-O-Lee, který mimo jiné zajišťuje 
provoz studentské internetové sítě na  jednotli-
vých blocích. http://www.pod.cvut.cz

Hlávkova kolej 

Jenštejnská 1, 120 00 Praha 2
tel.: 224 916 533
e-mail: hlavkova@suz.cvut.cz

•	 jedno až dvoulůžkové buňky, příslušenství se 
sprchou na buňce

•	 na každém patře kuchyňky

Dopravní spojení 
•	 metro B, stanice Karlovo náměstí
•	 bus č. 176, stanice Karlovo náměstí
•	 tramvaj č. 3, 14, 18, 22, 24, stanice Karlovo 

náměstí

Hlávkova kolej je relativně malá (je zde ubytová-
no asi dvě stě padesát studentů) a nachází se v sa-
mém centru města. Najdeš zde většinou dvoulůž-
kové pokoje, které tvoří buňky po dvou (na každé 
buňce máš k  dispozici WC, sprchu, a  ledničku). 
V každém patře najdeš jeden jednolůžkový pokoj 
a kuchyňku s mikrovlnnou troubou a sporákem. 
Kromě vařeni se můžeš zabavit ještě v posilovně, 
ve společenské místnosti s TV a kulečníkem.
Internet: Připojení k  Internetu je provedeno 
strukturovanou kabeláží (100 Mbit síť).

Masarykova kolej 

Thákurova 1, 160 41 Praha 6  
tel: 233 051 111 
e-mail: masaryk@suz.cvut.cz
www.mk.cvut.cz

•	 dvou a třílůžkové buňky
•	 dvoulůžkové partnerské pokoje s vlastním pří-

slušenstvím

Dopravní spojení 
•	 metro A, stanice Dejvická
•	 tramvaj č. 2, 20, 26, stanice Thákurova (noční 

tramvaj 51)

Masarykova kolej se nachází těsně vedle Evropské 
ulice, pět minut chůze od stanice Dejvická a vy-
sokoškolského areálu ČVUT a  VŠCHT. Kolej byla 
nově otevřena pro studenty v roce 1998 po kom-
pletní rekonstrukci. Vstup do pokojů a studoven 
je řešen elektronickými zámky na čipovou kartu. 
Pobývá zde téměř sedm set studentů, z nichž při-
bližně polovina je z cizích zemi.

Stravování 
přímo v  budově najdeš menzu, která vaří přes 
týden dvě jídla k  večeři a  o  víkendu jedno jídlo 
k obědu a jedno k večeři (o víkendu se večeře ne-
vaří). Dále poskytuje snídaně po cely týden. Na-
bídku doplňuje Akademická restaurace.

Internet 
Připojeni strukturovanou kabeláží (100 Mbit síť), 
na  požádaní máš k  dispozici zásuvky pro note-
booky ve studovnách.

Vybavení koleje 
Mezi další vybaveni patři satelit, uzavřené par-
koviště v areálu koleje, fotokomora, několik stu-
doven, sklady pro studenty, pračky, ping-pong, 
gril aj. O tyto místnosti se stara skupina správců 
z řad studentů, kteří úzce spolupracuji s vedením 
koleje.

Sportovní vyžití 
Najdeš zde nově vybavenou posilovnu a  malou 
tělocvičnu, kde se několik dni v  týdnu cvičí ae-
robic.V blízkém okolí najdeš Sportovní centrum 
Kotlářka a řadu posiloven.

Studentské organizace 
O  kolejní život se stara klub Masařka. Na  koleji 
působí klub International Student Club (ISC), je-



28 Součásti ČVUT

hož posláním je pomoci zahraničním studentům, 
kteří přijíždějí na ČVUT v rámci programu.

Zábava 
máš k dispozici klub s tanečním parketem, který 
je vybaven kvalitní audiotechnikou. Pokud jsi zde 
ubytovaný(a), můžeš si klub včetně audiovybave-
ní zapůjčit pro pořádaní vlastni akce (diskotéka, 
turnaj v  šipkách či stolním fotbale, setkáni přá-
tel atd.). Mimo klub lze zchladit žízeň i v pivnici, 
která sousedi s  klubem. V  okolí není rozhodně 
nouze o hospody (např. Pod Loubím, Krab, Oáza, 
Studentská, Carbon...). www.mk.cvut.cz – klub 
Masařka

Dejvická kolej 

Zikova 19, 160 00 Praha 6
tel.: 224 310 583
e-mail: sinkule@suz.cvut.cz

•	 jedno až třílůžkové buňky
•	 společná sociální zařízení 

a kuchyňka na každé buňce

Dejvická kolej se nachází 400 metrů od  stani-
ce metra A, tramvajové a  autobusové zastávky 
Dejvická. Nedaleko koleje je Národní technická 
knihovna, fakulty stavební, strojní, elektrotech-
nická i  informačních technologií a  Masarykův 
ústav vyšších studií. Poblíž se také nachází tři 
menzy – Technická, Studentský dům a Masaryko-
va kolej. Společenské prostory sdílíme se Sinku-
leho kolejí. Naše koleje spolu sousedí a spolupra-
cují v rámci klubu Sincoolka.

Sinkuleho kolej
 
Zikova 13, 160 00 Praha 6
tel.: 224 311 446
e-mail: sinkule@suz.cvut.cz
www.sin.cvut.cz

•	 jedno až čtyřlůžkové pokoje
•	 společná sociální zařízení  

a kuchyňka na každém patře

Dopravní spojení 
•	 metro A - stanice Dejvická
•	 tramvaj č. 2, 8, 20, 26, 51 (noční linka) - zastávka 

Vítězné náměstí
•	 autobus č. 107, 116, 119, 143, 147, 149, 160, 161, 

180,206, 218, 217, 254 - zastávka Dejvická

Kolej se nachází na ideálním místě, necelých 300 
metrů od stanice metra A, tramvajové a autobu-
sové zastávky Dejvická. Máme to kousek do Ná-
rodní technické knihovny, fakulty stavební, stroj-
ní, elektrotechnická i  informačních technologií 
a Masarykova ústavu vyšších studií. Poblíž se také 
nachází tři menzy – Technická, Studentský dům 
a Masarykova kolej.

Co dál nabízíme?
K  dispozici je multimediální místnost, která je 
volně přístupná všem studentům, posilovna, fot-
bálek, kolárna, připojení k internetu a mnoho dal-
šího. Nejlépe to člověk pozná, až když se k nám 
nastěhuje. Klub Sincoolka Tě zve do svých řad.

Studentské organizace
O kolejní život se stará klub Sincoolka, který také 
zajišťuje provoz počítačové sítě. Stránky klubu 
najdeš na adrese www.sin.cvut.cz .

Kolej Orlík 

Terronská 6, 160 00 Praha 6
tel.: 224 311 240
e-mail: orlik@suz.cvut.cz
www.ok.cvut.cz

•	  jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním příslu-
šenstvím;
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Dopravní spojení 
•	 metro A, stanice Dejvická

Kolej Orlik se nachází v  Dejvicích v  ulici Terron-
ská (stejně jako Bubenečská kolej), asi deset 
minut od  metra a  maximálně deset minut pěší 
chůze od  školy. Orlik byl v  zimě na  přelomu let 
2003/2004 kompletně zrekonstruován. Pobývá 
zde kolem sto sedmdesáti studentů – Orlik je 
zkratka koleji rodinného typu.

Vybavení koleje 
K dispozici máš klubovnu se stolním fotbálkem. 

Sportovní vyžití 
Najdeš buď ve  fitcentru přímo v  budově, nebo 
na  hřišti před Pětníkem (hospoda, ve  které jsi 
do  pěti minut a  kde perfektně vaří), na  školním 
hřišti základní školy ve  vedlejším bloku nebo 
na hřišti Bubenečské koleje.

Zábava 
Každoročně se na  koleji Orlik pořádá kolejní 
fotbálková liga (http://fotbalek.ok.cvut.cz) a ale-
spoň jednou do  semestru se zde koná „kolejní 
seznamovací Party“. Aktivním a zábavy chtivým 
studentům akce jednou za semestr nestačí, a tak 
se jistě bude hodit požehnané množství hospod 
v okolí. Až se budeš vracet na kolej noční tramva-
ji, jistě oceníš blízkost stanice Hradčanská. O ko-
lejní život se stara klub Orlik, který Dále zajišťuje 
provoz počítačové sítě. 
www.ok.cvut.cz – stránky klubu Orlik.

Bubenečská kolej 

Terronská 28, 166 00 Praha 6
tel.: 224 311 105 
e-mail: bubenec@suz.cvut.cz
www.buk.cvut.cz 

•	 třílůžkové pokoje, společná sociální zařízení
•	 kuchyňka na každém patře

Dopravní spojení 
•	 metro A, stanice Dejvická
•	 tramvaj č. 2, 8, 26 stanice Vítězné náměstí (noč-

ní tramvaj 51)
•	 tramvají č. 20, stanice Lotyšská

Na  Bubenečské koleji působí klub Buben, který 
spravuje počítačovou síť (100 Mbit) www.buk.
cvut.cz – stránky klubu Buben.

Síť a Internet: Po zaregistrování se u správce sítě 
na příslušném patře Ti bude k dispozici připojení 
k internetu (nyní nově i přes Wi-Fi). V rámci interní 
sítě si lze naladit i digitální televizi v experimen-
tálním provozu. 

Studovna: Členové klubu mohou využívat stu-
dovnu s počítači v přízemí, projektorem a tabulí 
s fixy. Vhodné a klidné místo nejen pro samostu-
dium, ale i pro kolektivní přípravu. Ve studovně 
je neustále k  dispozici také moderní barevná 
tiskárna a kopírka (formát A4 a A3) za výhodné 
ceny. 

Klubovna: Nebyla by to pořádná kolej a  stu-
dentský klub bez své klubovny. Místnost patří 
sice SÚZ, ale veškeré vybavení patří klubu. A není 
toho málo, co zde můžeš najít a využít. K sezení 
slouží židle a pohodlná sedací souprava. Pro trá-
vení volného času jsou zde k dispozici dva stolní 
fotbálky, kulečník a  šipky a  lze si také zapůjčit 
něco ze široké nabídky stolních her. Jistě nepře-
hlédneš čtyřmetrové plátno a  full HD projektor, 
díky nimž můžeš v rámci filmového klubu každý 
týden zhlédnout zajímavý film. Pro aktivní členy 
klubu je navíc k dispozici Xbox a Kinect. Pořádají 
se zde akce (viz níže) a k zapůjčení je i velký gril. 

Posilovna: Pro každého člena klubu, který by se 
chtěl jen lehce protáhnout nebo si dát pořádně 
do těla po náročném dni ve škole, se nachází v su-
terénu výborně vybavená posilovna.
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Akce:
Jak již bylo naznačeno, klub pořádá během roku 
několik větších i menších akcí, aby byl každý stu-
dent živ nejen studiem, ale také trochou té kultu-
ry. Takže ve zkratce ty největší:

Akce prvák (seznamovací party na začátku škol-
ního roku, poznej klub a své sousedy),

Vánoční večírek (konec semestru, Vánoce 
za dveřmi, výborný domácí svařák a cukroví při-
jde
jistě vhod), 

MayDej (sportovně-společenská akce pořádaná 
spolu s dalšími kolejemi na začátku května), 

Vypusť to z hlavy! (rozloučení se školním rokem 
a kamarády u grilu a piva).

Ubytování v Kladně

V Kladně se sice nachází Fakulta biomedicínské-
ho inženýrství, koleje ČVUT bys tady ale hledal 

marně. Pokud studuješ na  FBMI a  nechce se Ti 
dojíždět z koleji z Prahy, můžeš se ubytovat třeba 
tady.

DM SPŠS 

Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno
tel.: 312 248 001
www.sosik.cz/uvod/ubytovani

Maji zde dvou a třílůžkové pokoje se společným 
sociálním zařízením, klubovnu s  televizi nebo 
multimediální studovnu (projektor, plátno, ske-
ner, kopírka, tiskárna), kuchyňku (ale vařit zde 
nemusíš – snídaně: 32 Kč, obědy nebo večeře: 48 
až 52 Kč), Internet, hudební zkušebnu, tělocvič-
nu, posilovnu, ping pong a Sportovní hřiště. Toto 
ubytovaní se nachází v centru města, do budovy 
FBMI je to cca 500 m. Dostaneš se sem z  Prahy 
(Dejvická) autobusem do  Kladna, když vystou-
píš na zastávce Gymnasium, je to už jen kousek. 
O ubytovaní na DM SPŠS rozhoduje jeho vedeni 
na základě podané přihlášky, kterou si můžeš vy-
zvednout např. při zápise na FBMI přímo v budo-
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vě DM SPŠS (přihláška je k  dispozici na  vrátnici) 
nebo na  www.sosik.cz//index.php/?gdo=doku-
menty.

Platí se zde asi 2150–2750 Kč měsíčně dle typu 
pokoje.

GDM

5. května 1870, 272 01 Kladno
tel.: 312 243 165, 312 243 166 

Zde najdeš třílůžkové pokoje se společným so-
ciálním zařízením v  každém sektoru (časti pa-
tra), společnou kuchyňku (ale ve  zdejší jídelně 
Ti uvaří po  předloženi průkazu studenta ČVUT 
cca za  35 Kč oběd), společenskou místnost s  TV. 
Do budovy FBMI je to cca 300 m. Dostaneš se sem 
z Prahy (Dejvická) autobusem do Kladna, když vy-
stoupíš na zastávce Sitna – přímo před budovou 
FBMI. 
Cena: asi 2600 Kč/měsíc.

Studentské organizace
V  obou ubytovacích zařízeních v  Kladně působí 
kolejní klub BION (centrála na DM Cyrila Boudy). 
Provozuje zde počítačovou síť a poskytuje svým 
členům služby jako např. tisk, kopírovaní, skeno-
vání. nabízí pro své členy webový prostor a  e-
-mailovou schránku. Dále také pořádá Sportovní 
turnaje a různé společenské akce (Ples FBMI, Ma-
jáles Kladno)

Volný čas a Kladno 
Kladno Ti nabízí mnoho aktivit na  odreagování 
a je jen na Tobě, jakou z nich využiješ. Od návště-
vy středočeského divadla Kladno či koncertů DK 
Kladno, přes různé Sportovní aktivity (aquapark, 
hřiště…) až po objevování některé z mnoha hos-
pod v okolí. Některým studentům stačí ke štěstí 
i počítač s připojením k Internetu nebo společen-
ská místnost vybavena televizi. A také není žádný 
problém zajet se bavit třeba do Prahy – na Dej-

vickou se dostaneš v pohodě za čtyřicet minut… 
www.bion.cvut.cz – kolejní klub BION http://wiki.
bion.cvut.cz – studnice vědomosti
www.bion.cvut.cz – Kolejní klub BION
http://wiki.bion.cvut.cz – studnice vědomostí

Stravování 
Menzy, restaurace, bufety a výdej-
ny ČVUT

Správa účelových zařízení ČVUT provozuje něko-
lik menz, které jsou umístěny v areálech školních 
budov nebo koleji ČVUT a  nabízejí stravovací 
služby od  snídani až po  večeře, a  to třeba i  pro 
vegetariány.

Jak to funguje? 
Při zápisu jsi byl(a) informován(a) o  studentské 
kartě, vystavované Výpočetním centrem ČVUT 
v  Praze, kde si tuto kartu vyzvedneš. Po  čtyřia-
dvaceti hodinách je tato karta automaticky zave-
dena do platebního systému menz a zároveň se 
Ti v něm vytvoří konto. Na kontě se Ti uloží na Ka-
ždý kalendářní měsíc 90 bodů. Tyto elektronické 
body slouží v podstatě jako poukázka na to, abys 
mohl(a) koupit jídlo za studentskou cenu. Ulože-
né peníze a  body lze použit v  kterékoli menze 
a bufetu ČVUT. Jídla nemusíš objednávat dopře-
du, prostě přijdeš do  menzy a  vezmeš si, na  co 
máš chuť – a za to také zaplatíš. Při odběru hlavní-
ho jídla se z Tvého konta odečítá jeden bod. Tyto 
body můžeš uplatnit také při návštěvě akademic-
kých restauraci na Strahově, v Masarykově koleji, 
v  restauraci Kokos na Kladně a v Pizzerii ve Stu-
dentském domě, kde při platbě kartou studenta 
bude z  uvedené ceny hlavního jídla odečtena 
studentská sleva, která činí 21.25 Kč bez DPH, 
u bagety 8,50 Kč bez DPH.

Co bude dobrého? 
Jídelníčky menz ČVUT najdeš pro jednotlivé 
menzy on-line na  serveru: www.student.cvut.cz 
nebo na  stránkách Správy účelových zařízení 
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www.suz.cvut.cz , nebo přímo na  http://agata.
suz.cvut.cz/jidelnicky , nebo v aplikaci pro mobil 
http://agata.suz.cvut.cz

Menza Studentský dům 
(„Červená menza“) 

Bila 6, Dejvice (ve Studentském domě). V menze 
studentský dům se nacházejí čtyři jídelny a kan-
týna. Studentské a  zavodni stravování – obědy 
včetně vegetariánské nabídky na jídelně č.4.

Obědy: Po–Pá 10:30–14:30 
Kantýna: Po–Pá 09:00–14:00
Pokladna: Po–Pá 09:00–14:00

Pizzerie La Fontanella

Vstup z  terasy z  ulice Bechyňova, nebo z  haly 
menzy Studentský dům z Kolejní ulice.
Otevřeno: Po–Pá 10:30 – 18:00

Masarykova kolej

Thákurova 1, Dejvice 

Menza
Nabízí po celý týden snídaně a večeře, o víkendu 
navíc i obědy. 

Snídaně: Po–Pá 06:30–10:30
 So–Ne 07:00–10:30 
Obědy: So–Ne 11:30–13:00 
Večeře: Po–Pá 17:30–20:00 

Akademická restaurace 
Po–Pá 11:00–22:00 

Studentský klub Masarykovy koleje
Ne–Čt 20:00–03:00 

Kulečník, stolní fotbal, občasné diskotéky, pre-
zentace studentů ze zahraničí. 

Pivnice Masarykovy koleje – v pronájmu
Po–So 18:00–03:00 

Menza Strahov 

Jezdecká 1920, Praha 6 (areál kolejí Strahov) 
Dvě hlavni časti, studentská menza a  samoob-
služná restaurace, bar, kulečníková herna, salo-
nek.

Velká jídelna 
Snídaně: Po–Pá 06:30–09:30 
Obědy: Po–Pá 11:00–14:30 
Večeře: Po–Čt 17:00–20:00

V Pátek, sobotu a neděli se večeře podávají na re-
stauraci.

Restaurace 
Po–Pá 11:00–20:30 
So–Ne 11:00–19:30

•	 příjemné prostředí
•	 výběr z  denní nabídky hotových jídel, minu-

tek, studených talířů a baget
•	 salátový bufet
•	 v letních měsících otevřena zahrádka na terase 

u restaurace
•	 teplé a studené nápoje

Snack bar v bloku 1 
Po–Čt 08:00–16:00
Pá 08:00–14:30

Menza Podolí 

Na Lysině 12, Podolí (areál kolejí Podolí) 
V menze Podolí se nacházejí dvě jídelny a bufet, 
vaří obědy a večeře.

Obědy: Po–Pá 11:00–14:30 
Večeře: Po–Čt 17:00–20:00 
Pokladna: Po–Pá 11:00–14:00 
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Bufet 
Po–Čt 11:00–20:00
Pá 11:00–14:30 

Výdejna Karlovo náměstí 

Karlovo náměstí 13 (ve dvoře areálu fakult Strojní 
a Elektrotechnické) 
Obědy: Po–Pá 10:30–14:00

Pokladna 
Po–Pá 08:00–10:00

Výdejna Horská

Horská 3, Praha 2 (Fakulta dopravní)
Obědy: Po–pá 11:00–14:00

Bufet
Po–Čt 08:30–16:00
Pá 08:30–14:00

Technická menza („Modrá menza“)

Jugoslávských partyzánů 3, Dejvice (hned pod 
„Kulaťákem“)
Po–Pá 10:30–14:30

Jídelna v prvním patře
příjemné prostředí, výběr z denní nabídky
•	 hotových jídel
•	 nabídky minutek
•	 domácích moučníků
•	 salátového bufetu

Restaurace KOKOS

Kladno 2, Sítná 3105, objekt FBMI, vstup z  haly 
nebo od zastávky autobusů.

Restaurace
Po–Čt 10:30–17:00
Pá 10:30–22:00

Bufet
Po–Pá 07:30–15:00

Bufet na Stavební fakultě – samoobslužný 
Mega Bufet

Thákurova 7, Dejvice 
Po–Čt 07:30–18:00
Pá 07:30–14:30

Nově otevřeno po rekonstrukci v březnu 2010.

•	 Salátový bar
•	 Teplé pečivo
•	 Nápoje
•	 Teplá jídla

Bufet na FEL Karlovo náměstí

Karlovo náměstí 13 (v  budově Fakulty elektro-
technické, před Zengerovou posluchárnou)

Po–Čt 08:00–17:00
Pá 08:00–14:00

Nově otevřeno po rekonstrukci v březnu 2010. 
Ve  všech výše uvedených provozech lze platit 
studentskou kartou a  zároveň na  všech poklad-
nách si lze i kartu „dobíjet“ finanční hotovosti pro 
bezhotovostní platby. 

Pokud není žádná z  uvedených menz zrovna 
v dosahu, lze využit i služeb jiných menz, napří-
klad Univerzity Karlovy, které jsou v centru měs-
ta.

CO JÁ SI JEN DÁM?
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CIPS, ELSA a KC

Centrum informačních 
a poradenských služeb 

www.cips.cvut.cz

Potřebuješ poradit nebo vyřešit problémy týkají-
cí se studia, jeho výběru nebo i samotného prů-
běhu? Chceš nalézt podporu při řešeni osobních, 
rodinných, právních nebo i jiných problémů? Prá-
vě pro Tebe je otevřeno Centrum informačních 
a poradenských služeb ČVUT (CIPS). Neboj se nás 
navštívit!

Individuální poradenství

Studijní 
Mgr.  Taťána Cihlářová, Tatana.Cihlarova@cips.
cvut.cz. Pomůžeme při orientaci v novem studij-
ním prostředí, při řešeni nových situaci a problé-
mů spojených s náročným studiem.

Psychologické 
PhDr.  Vendula Junková, Vendula.Junkova@cips.
cvut.cz, Eva Helebrantová, Eva.Helebrantova@
cips.cvut.cz . Diskrétně můžeš konzultovat a řešit 
své osobni problémy, krizové situace, mezilidské 
konflikty ve škole i v soukromí.

Sociálně-právní 
Vojtěch Obr, jurista@vc.cvut.cz. Získáš informace 
o právní úpravě svého problému (sociální zabezpe-
čeni, pracovní právo, studijní předpisy apod.).

Duchovní
Ing.  ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D., Vladimir.
Slamecka@cips.cvut.cz. 
Pomůže Ti při hledáni odpovědi na otázky spoje-
né s hledáním smyslu života a jeho hodnot, o kte-
ré se lze opřít, usnadni Ti orientaci v duchovních 
proudech, připraví Tě ke křtu či svatbě…

Akce pro studenty

Akce prvák – během dnů zápisů
Zeptej se nás na  vše, co jsi nepochopil. Během 
letního a zimního semestru pořádáme semináře, 
besedy, dílny a přednášky pro všestranný rozvoj 
studentské osobnosti.

Semináře, besedy, dílny a přednášky
Sleduj informace o  akcích na  www.cips.cvut.cz 
a  https://akce.cvut.cz. Doporučujeme sledovat 
nástěnky, koukat, jestli se neválí letáky na para-
petech - semináře jsou opravdu zajímavé a  uži-
tečně.

Studenti sobě
Možnost uspořádat svou vlastní dílnu/seminář 
pro spolužáky - poskytneme prostor a zajistíme 
propagaci.

Kde? 
Studentský dům, Bechyňova 3, Praha  6 Dejvice 
Vchod naproti Vydavatelství studentských prů-
kazů. 

Jak? 
Můžeš nás kontaktovat nejen osobně, ale také 
telefonicky, a to na čísle 224 358 461/464 nebo 
e-mailem: cips@cips.cvut.cz
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Středisko pro podporu studentů se specific-
kými potřebami ELSA
Jsi student se specifickými potřebami? Jsi 
student se zrakovým postižením, se sluchovým 
postižením, s pohybovým postižením, se speci-
fickou poruchou učení, s psychickou poruchou 
nebo s chronickým somatickým onemocněním? 
Pokud ano, potom máš nárok na příslušné 
úpravy studijních podmínek s ohledem na své 
specifické potřeby.

Usilujeme o efektivní a smysluplné studium 
studentů s hendikepem na ČVUT. Poskytujeme 
komplexní služby uspokojující specifické potře-
by těchto studentů a disponujeme technickým 
i technologickým zázemím nezbytným pro 
zabezpečení takového servisu.

Pro studenty s hendikepy nabízíme:
•	 zpřístupňování studijní literatury, včetně 

adaptace odborné symboliky a  převodu stu-
dijních materiálů do hmatové podoby. 

•	 vizualizační a  zapisovatelský servis a  také 
servis tlumočnický studentům se sluchovým 
postižením

•	 studijní asistenci, osobní asistenci a  nácvik 
prostorové orientace. 

•	 úprava formy a  průběhu studia včetně reži-
mových opatření (např. prodloužení časového 
limitu pro vypracování testů)

•	 nácvik studijních a pracovních strategií (pokud 
objektivně existuje potřeba jejich doplnění) 
a v případě potřeby také individuální výuku. 

•	 dostupnost technických prostředků zohledňu-
jících typ zdravotního znevýhodnění, včetně 
možnosti zápůjček vybraných zařízení. 

KONTAKT:
Středisko pro podporu studentů se specifickými 
potřebami ELSA
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6 
Telefon: 224 358 463
e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz 

www.elsa.cvut.cz 

Poradna ELSA
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6 (Studentský dům, 
prostory CIPS) 
Telefon: 224 358 463
Mgr. Barbora Čalkovská - vedoucí střediska
e-mail: calkovska@elsa.cvut.cz 

Studovna ELSA
Trojanova 13, 120 00 Praha 2 (katedra matema-
tiky FJFI)
Telefon: 224 358 543 

Kariérní centrum ČVUT 
Cílem Kariérního centra (KC) je, abys po dokonče-
ní školy plynule začal/a budovat kariéru se kterou 
budeš spokojen/a. A na to je třeba se připravit už 
v průběhu studia! Akce a služby KC jsou zdarma 
pro všechny studenty a  absolventy ČVUT do  tří 
let od ukončení studia.

Nabízíme

Kariérní poradenství 
Víš, co konkrétně budeš dělat po dokončení ško-
ly? Chceš vědět kde hledat práci? Jak se zorien-
tovat na trhu práce? Jak napsat životopis? Jak se 
připravit na pohovor? Jak se na pohovoru prezen-
tovat? Na co si dát pozor při výběru budoucího 
zaměstnavatele? Jak přistupovat ke své budoucí 
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kariéře? Pak ti nabízíme semináře a  individuální 
poradny z oblasti kariérního poradenství, vedené 
personalisty z  praxe a  pracovníky KC. Dále také 
kariérně zaměřené osobnostní testování – napí-
šeš si test a dostaneš od psychologa vyhodnoce-
ní formou zpětné vazby. Nabídku plánovaných 
seminářů, poraden a testování nalezneš na strán-
kách Kariérního centra. 

Semináře 
Nabízíme samostatné i  návazné semináře a  tré-
ninky zaměřené na  rozvoj měkkých a  manažer-
ských dovedností a  osobní rozvoj. Jmenovitě 
například: Efektivní komunikace, Vyjednávání, 
Řešení konfliktů, Prezentační dovednosti, Projek-
tové řízení, Jak vést tým, Moje cesta, atd... Na se-
mináře je třeba se registrovat na stránkách KC. 

Mentoring
Díky tomuto ojedinělému programu máš mož-
nost nahlédnout do  práce managera nebo 
specialisty již během studia! Získat tak cenné 
zkušenosti, kontakty a  také dobrou položku 
do  životopisu:) Na  začátku roku zveřejňujeme 
aktuální seznam mentorů a  1. března otvíráme 
přihlašování na daný rok. Více informací a přihla-
šování na http://mentoring.cvut.cz

Soutěže/EconTech
Ve spolupráci s VŠE pro tebe připravujeme soutě-
že z reálného prostředí předních firem na našem 
trhu. V průběhu semestru se můžeš samostatně 
zaregistrovat do  aktuálně vyhlášených soutěží 
na  stránkách www.econtech.cz! Z  přihlášených 
se následně sestavují týmy složené z  techniků 
a  ekonomů. Kromě cenných kontaktů a  zkuše-
ností můžeš získat i zajímavé ceny. Na stránkách 
KC naleznete i další studentské soutěže. 

Informace a  nabídky pro studenty a  absol-
venty 
Na  stránkách KC nalezneš nabídky konkrétních 
pracovních pozic, brigád, stáží, trainee progra-
mů a bakalářských a magisterských prací. Kromě 
toho také zajímavé rady, tipy a odkazy. Můžeš se 
zde také zaregistrovat k  odběru pravidelného 
newsletteru. Vybrané akce a nabídky najdeš také 
v našich stojanech v menzách, kolejích a na ná-
stěnce KC na Rektorátu a v CIPS. 

tel.: 224 353 427, 773 979 619 
(Veronika Lobreisová nebo Lukáš Kučera)
e-mail: kariera@cvut.cz
www.kariernicentrum.cz
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Fakultní 

informace

Imatrikulace 

Imatrikulace je slavnostní akt, který se koná v Bet-
lémské kapli. Na  některých fakultách máš tento 
den volno – vše si zjisti. Kluci si vezmou oblek, 
slečny kostýmek či šaty, zpravidla všichni dorazí 
metrem B na Národní třídu, vydají se ulicí Na Perš-
týně a v Betlémské kapli pak dají škole akademic-
ký slib, že budou pilně studovat, nespokojí se 
s průměrnými výsledky apod. Možná získáš pocit 
hrdosti, že studuješ na nejstarší technické univer-
zitě ve střední Evropě. Tato akce je zážitek i pro 
rodiče, nejedna maminka upustí slzičku.

Rodiče jsou samozřejmě na imatrikulaci vítáni.

Co nepodcenit v prvním ročníku

•	 Uvědom si, že už nejsi na střední škole. Nikdo 
se o Tebe nepostará tak, jako ty sám (sama). Pa-
nuje tu naprostá volnost. Nechceš? - Nechoď! 
Je to čistě Tvůj problém.

•	 Neboj se ptát na věci, kterým nerozumíš. První 
věc, kterou se v prvním semestru nauč, je věta: 
„Jenom blbec se nezeptá.“

•	 Nepodceň první semestr! Přednášky jsou sice 
zpravidla nepovinné, ale jdi alespoň na něko-
lik prvních ke každému předmětu. Nerozumíš 
látce, která se tam probírá? Neboj, to přijde. 
I  když tomu teď třeba nerozumíš, o  zkouško-
vém Ti „to už jsem někde slyšel” dost pomůže. 
Navíc získáš přehled, co který vyučující chce. 
Účast na cvikách (ta jsou povinná) je samozřej-
mostí, tady se všechna probíraná látka bude 
procvičovat. Nenech si ujet vlak, pak už se to 
bude dohánět jen těžko.

•	 Co nejrychleji získej patnáct kreditů pro po-
stup do dalšího semestru, kontrola se provádí 
vždy na  konci zkouškového období, na  Fa-
kultě architektury probíhá kontrola kreditů 
až po  ukončení prvního akademického roku 
(v září).

•	 Ptej se starších studentů. Před rokem, dvě-
ma a  více měli úplně ty samé problémy, jako 
máš teď Ty, určitě ti zvládnou poradit. Pokud 
nevíš, koho se zeptat, obrať se na studentské 
senátory. (Každá fakulta má svůj Akademický 
senát, jeho složení je k dohledání na fakultních 
stránkách.)

•	 Pracuj s  Internetem, vyhledávej informace, 
buď kreativní :-).

Fakulta Datum imatrikulace

Strojní Bude upřesněno

Elektrotechnická 3. 10. 2012

Architektury Bude upřesněno

Jaderná a fyzikálně 
inženýrská

8. 10. 2012

Biomedicínského 
inženýrství

9. 10. 2012

Stavební 24. 9. 2012

Dopravní 25. 9. 2012

Informačních  
technologií

17. 10. 2012
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•	 Čti pravidelně fakultní web! (dozvíš se tam ak-
tuální informace)

Tělesná výchova na ČVUT

Tělesnou výchovu a  sport na  ČVUT zajišťuje 
Ústav tělesné výchovy a sportu (dále ÚTVS) se 
sídlem ve Sportovním centru ČVUT (Pod Juliskou 
4, Praha 6).

Ředitel: Doc.PaedDr. Jiří Drnek,CSc.
Sekretariát (č.dv. 204a): Miluše Čermáková, Irena 
Brůnová (tel.: 224 351 881-2, tel./fax.:233 337 353)

Všechny informace o tělesné výchově a sportov-
ních aktivitách na ČVUT nalezneš spolu s přihláš-
kou do tělesné výchovy na webových stránkách 
ÚTVS www.utvs.cvut.cz.

Jak se přihlásíš do hodiny TV?
1) Zapíšeš si TV pod příslušným kódem (liší se 
podle fakulty) do  KOSu (v  prvním semestru to 
za tebe udělá studijní oddělení při zápisu).

2) Otevřeš si webové stránky ÚTVS (oddělení 
VÝUKA) a  prostuduješ si pokyny pro přihlášení 
do systému ÚTVS.

3) Po přihlášení si vybereš sport a hodinu, o kte-
rou máš zájem (nejlépe v  době, kdy máš v  roz-
vrhu TV), zapíšeš se a  řádně si přečteš všechny 
pokyny k výuce.

4) Zkontroluješ si, zda byl zápis úspěšný.

5) Chceš-li svoji volbu změnit, přihlásíš se do jiné 
volné hodiny a systém Tě v původní zapsané ho-
dině smaže (jeden kód v KOS = jedno místo v ho-
dině TV).

6) Výuka TV začíná hned první týden v semestru.

Sportovní život na ČVUT doplňují vysokoškolské 

tělovýchovné jednoty. VŠTJ Stavební fakulta Pra-
ha, VŠTJ Technika Praha strojní, VSK Elektro ČVUT 
Praha.

V  jejich sportovních oddílech nalezneš družstva 
a  jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných 
sportovních soutěží a  dalších akcí pořádaných 
sportovními svazy sdruženými v  ČSTV. Jejich 
výkonnostní úroveň jde napříč celým spektrem 
od  rekreační až po  vrcholovou. Bližší informace 
o jejich činnosti získáš na ÚTVS ČVUT a webových 
stránkách ÚTVS www.utvs.cvut.cz.
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Fakulta stavební

www.fsv.cvut.cz

Adresa
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice 
Telefonní ústředna: +420 224 351 111

Děkanka
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

Studentská komora Akademického senátu
Informace o  aktivitách SK AS FSv najdeš na  
http://skas.fsv.cvut.cz. Pro diskuse o  Fakultě 
stavební slouží diskusní fórum, které najdeš 
na stránkách SKAS.

Budova
Fakulta stavební se nachází v areálu ČVUT v Pra-
ze 6 Dejvicích. Prostory fakulty tvoří několik 
propojených budov. Hlavní vchod na  fakultu je 
budovou označovanou C. V  přízemí této budo-
vy se nachází děkanát fakulty, studijní oddělení, 
šatna, copy centrum a  atrium se stoly a  židle-
mi, kde můžeš trávit čas například mezi výukou 
při čekání na  další hodinu. V  patře na  ochozu 
jsou pak přednáškové místnosti. Po  levé straně 
od hlavního vstupu je dlouhá devítiposchoďová 
budova B, kde sídlí většina oborových kateder 
a  kde jsou i  třídy, ve  kterých absolvuješ nejvíce 
cvičení. V přízemí budovy B se nachází nově zre-
konstruovaný bufet, v  druhém patře pak mimo 
jiné dvě velké posluchárny, prostorná studovna 
a papírnictví. Na pravé straně od vstupu na fakul-
tu je čtrnáctiposchoďová budova A, do  8. patra 
zde sídlí katedry Fakulty stavební, další horní pa-
tra pak využívá Fakulta informačních technologií 
ČVUT. I zde se jinak nacházejí posluchárny, třídy 
a  kanceláře učitelů. Ze zvýšeného přízemí mů-
žeš projít spojovacím můstkem do Nové budovy 
ČVUT. Z druhého patra pak vedou dva spojovací 
můstky do budovy D, kde jsou většinou labora-

toře, ale také jedna velká posluchárna a Ateliér D 
- dvoupodlažní velkoprostorová učebna sloužící 
pro výuku studentů studijního programu Archi-
tektura a stavitelství. V  této učebně platí zvlášt-
ní pravidla pro užívání, čti na  www.fsv.cvut.cz/
aktual/atelierd.php. V budově D se nachází také 
volně přístupný velký počítačový sál a plotrovací 
středisko pro studenty. 

Budova fakulty je otevřena 
Po-Pá:  6.00–22.00 
So-Ne:  8.00–20.00

Studijní oddělení
Studijní oddělení je pro Tebe k  dispozici v  atriu 
fakulty, informace o  otevírací době a  kontakty 
na  studijní referentky nalezneš pod odkazem 
Student na www.fsv.cvut.cz

Zápis do TV
Tělesná výchova je na  Fakultě stavební povinný 
předmět kompletně organizovaný samostat-
ným ústavem ČVUT – Ústavem tělesné výchovy 
a  sportu (ÚTVS) se sídlem Pod Juliskou 4, Pra-
ha 6. V databázi KOS máš pro 1. semestr zapsán 
předmět tělesná výchova, konkrétní sport si zvo-
líš přímo na stránkách www.utvs.cvut.cz. 

Zápis jazyka 
Na FSv je možno studovat několik světových ja-
zyků. Jazyk si můžeš vybrat podle chuti, na  vý-
běr máš několik obtížností. Jazykové kurzy jsou 
podrobně vypsány na  nástěnkách jednotlivých 
jazyků či internetových stránkách katedry jazy-
ků (K104). Nástěnky jazyků jsou na chodbě mezi 
místnostmi B-262 a  B-266, pouze nástěnka ang-
ličtiny je o patro níže v přízemí budovy B naproti 
bufetu u zadního vstupu na fakultu. Jazyk v prv-
ním ročníku máš na studijním programu Geodé-
zie a kartografie a Stavební inženýrství. Program 
Architektura a stavitelství začíná s výukou jazyků 
až ve druhém ročníku. Více informací obdržíš při 
zápisu.
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Kde najít internet?
Kde bychom dneska byli bez internetu. Bez in-
ternetu se prostě nehneš. Informace budeš čer-
pat hlavně z  něj. Komunikace s  vyučujícími čas-
to probíhá právě pomocí emailu. Můžeš použít 
počítače v  počítačovém sále a  v  počítačových 
učebnách naší fakulty. Vlastní počítač (notebook) 
můžeš připojit v  atriu a  v  přilehlých prostorách 
(WiFi i Ethernet). 

Počítačový sál a učebny
Počítačový sál je v suterénu budovy D. Počítačo-
vých učeben je asi 20, viz seznam na  www.fsv.
cvut.cz/vic/ucebny.php. Přístup do  nich mimo 
výuku je velice různý, záleží na  správci. V  učeb-
nách spravovaných VIC FSv se přihlašuješ stejně 
jako do KOSu. 

WiFi
V  některých částech fakulty (atrium, Atelier D, 
velké posluchárny…) lze připojit notebook bez-
drátově, v atriu a Ateliéru D i kabelem k zásuvkám 
v  nízkých sloupcích vedle stolečků. Pro přístup 
potřebuješ opět stejné username a stejné heslo 
(k serveru Stavnet). Na notebooku je třeba nasta-
vit „získat IP adresu ze serveru DHCP“. Aktivuje 
se to tak, že se pokusíš kouknout na  libovolnou 
www stránku, místo ní se objeví výzva k zadání 
jména a hesla a tím se uvolní přístup do světa. 

Trochu komplikovanější, ale bezpečnější je WiFi 
připojení přes síť Eduroam (viz https://r2d2.fsv.
cvut.cz/index-r2d2.php?id=3)

Počítače, servery a hesla

Pro každého studenta zapsaného do prvního 
ročníku byl vytvořen 
•	  přístup na  Intranet a  do  databáze uživatelů 

(dále jen server StavNet) - správa hesel, směro-
vání pošty 

•	  konta na studentském serveru SPACE - prostor 
pro uložení souborů, nutné pro přístup do po-

čítačových učeben spravovaných VIC (pro při-
pojení se používá heslo ze Stavnetu)

•	  konto na  poštovním serveru IMAP – email, 
Webmail

•	  přístup do  informačního systému ČVUT 
(KOS - KOmponenta Studium) - přihlašování 
na zkoušky, zápis do dalšího semestru 

Intranet a získání prvního hesla
Hlavní fakultní heslo (heslo na  server STAVNET) 
a  uživatelské jméno pro přístup k  síťovým služ-
bám a  informačním systémům ČVUT získáš až 
po zápisu do studia. Po zpracování zápisu a zave-
dené do IS ČVUT si heslo zadáš sám, na společné 
stránce ČVUT http://www.cvut.cz/informace-
-pro-studenty/is/ssu/pp. K  zadání hesla potře-
bujete znát kód přihlášky ke studiu a kontrolní 
údaje (datum narození). Kód přihlášky (osmimíst-
ný údaj) jsi obdržel v  „Rozhodnutí o  přijetí“ - je 
uveden v tomto dokumentu pod razítkem fakul-
ty.

Výjimečně, v případě nějakých problémů, ho zís-
káš přímo, opět až po zápisu do studia, na správě 
studentských kont.

Umožňuje Vám příhlásit se na  www stránky  
https://StavNet.fsv.cvut.cz.

Na těchto stránkách si změň hlavní heslo (heslo 
pro přístup k serveru StavNet) a zkontroluj evido-
vané údaje (uživatelská jména…). Vymysli si dob-
ré (neuhodnutelné) heslo, pamatuj si ho a drž ho 
v tajnosti. 

Toto heslo je hlavní, bez něj se neobejdeš, je po-
třebné například pro
•	 přihlášení k serveru StavNet (směrování 

emailu, změna dalších hesel), 
•	 přihlášení ke KOSu (zkoušky, zápis 

do semestru), 
•	 přístup k emailu na serveru IMAP, 
•	 připojení k WiFi v atriu, 
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•	 přístup do počítačových učeben
•	 atd. 

Server SPACE je hlavní studentský server (Kerbe-
ros a AFS). Slouží především 
•	 pro přihlášení na  počítače v  počítačových 

učebnách a počítačových sálech spravovaných 
VIC FSv, 

•	 jako pracovní prostor a  trvalý úložný prostor 
do 1 GB na osobu.

Konta na serveru SPACE jsou zřizována automa-
ticky všem studentům. 

Emailové adresy
Každý student má vytvořenu emailovou adresu 
ve  tvaru jméno_pro_email@fsv.cvut.cz. Na  tuto 
adresu jsou zasílány informace od učitelů, studij-
ního oddělení, z KOSu a jiné důležité informace. 
Tato adresa je trvalá po celou dobu studia na fa-
kultě a  je jenom formální, pošta zaslaná na tuto 
adresu je směrována povinně na  některý školní 
server (typicky username@IMAP.fsv.cvut.cz) 
a  může být směrována navíc i  na  adresu mimo 
fakultu (viz níže). 

Na serveru IMAP je elektronická pošta přístupná 
odkudkoli (ze školy, z domova, z tramtárie) 
•	 přes webové rozhraní na 

https://webmail.fsv.cvut.cz, 
•	 běžnými poštovními programy (klienty) proto-

kolem IMAP. 

Poštovní konta na serveru IMAP jsou rovněž dělá-
na automaticky všem studentům. 

Na  serveru StavNet si můžeš nastavit i  další, ex-
terní emailovou adresu, na  kterou jsou kopie 
emailu zasílány – řádek Směrování pošty (exter-
ní) – doporučujeme provést co nejdříve. Změna 
směrování pošty má některé záludnosti (zejména 
nesmíš nastavit přesměrování do cyklu). Další po-
drobnosti najdeš na  fakultních www stránkách 

v  části Výpočetní a  informační centrum - www.
fsv.cvut.cz/vic/vic.php. 

Přesměrování lze sice nastavit i přímo v prostředí 
WebMailu, ale z  hlediska spolehlivosti a  cesto-
vání emailů mezi všemi těmi servery je daleko 
vhodnější ho nastavit už na Stavnetu.

Problémy, změny a  zapomenutá hesla lze řešit 
u správy kont v místnosti D-2109. Pokud neznáš 
své heslo, připrav se na  to, že musíš přijít osob-
ně a budeš požádán o prokázání totožnosti např. 
průkazkou ČVUT. 
 
Správa kont
Pro studenty je v místnosti D-2109. 
Viz www.fsv.cvut.cz/vic/st-konto.php 

Tisk, kopírování a plotry 

Tiskový systém TINA
Samoobslužný systém pro černobílý tisk i obou-
stranný, A4 i  A3. Funguje i  jako kopírka. V  pro-
vozu nonstop (tedy pokud je otevřena fakulta). 
Najdeš ji v rohu u posluchárny B-280 a v Ateliéru 
D. Peníze je třeba předem složit ve Vydavatelství 
průkazů www.cvut.cz/informace-pro-studenty/
prukazy. Podrobnosti viz www.cvut.cz/informa-
ce-pro-studenty/sluzby/tina 
 
DTP pracoviště
V místnosti D-2089. Můžeš zde tisknout barevně 
i  černobíle do  formátu A3 na  laserové tiskárně, 
skenovat obrázky do formátu A4 (černobíle i ba-
revně), skenovat text (recognitou). 

Viz www.fsv.cvut.cz/vic/sluzby.php#dtp 
 
Plotry
Jsou v  suterénu budovy D, místnost D-s108, 
vchod z  chodby před počítačovým sálem, viz 
www.fsv.cvut.cz/vic/sluzby.php#plotr
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Kopírky
•	 Suterén C-s108 (Reprografie)

Zde je možnost kopírování černobíle i barevně 
do formátu A3. Více informací na 
www.fsv.cvut.cz/vic/sluzby.php#repro 

•	 Copy centrum za šatnami v atriu
V blízkosti je umístěn i samoobslužný kopíro-
vací stroj.

Studium v zahraničí
Vedení FSv vytváří studentům podmínky umož-
ňující studovat část studia (1 - 2 semestry) v za-
hraničí. Nezbytným předpokladem jsou dobré 
studijní výsledky i jazykové znalosti. Pobyt lze te-
oreticky absolvovat již po úspěšném absolvování 
1. ročníku, ale vzhledem k tomu, že se na studijní 
pobyt musíš hlásit s cca ročním předstihem, po-
čítej spíše s  tím, že budeš v  zahraničí moci stu-
dovat nejdříve 3. ročník. Pro pobyt v  zahraničí 
musíš volit takovou školu, která nabízí předměty 
odpovídající tvému studijnímu plánu – studium 
je poté uznáno a  nahrazuje studium na  domácí 
univerzitě. Pro výjezd do zahraničí v bakalářském 
stupni doporučujeme 3. ročník s  tím, že upřed-
nostňujeme zahraniční pobyty v  magisterském 
studiu, kdy je přínos pro studenta největší. 

Většina studentů vyjíždí do  zahraničí v  rámci 
programu Erasmus, bližší informace nalezneš na 
http://www.fsv.cvut.cz/zahran/se/erasmus3.php 
a dále na stránkách ČVUT http://www.cvut.cz/in-
formace-pro-studenty/studium-v-zahranici/eras-
mus. Rovněž doporučujeme účast na  pravidel-
ných informačních akcích, které jsou každoročně 
v  podzimních měsících na  škole organizovány. 
Informace o těchto akcích nalezneš na fakultních 
webových stránkách. 

V  posledních letech dochází také ke  zvyšování 
zájmu o výjezdy do mimoevropských zemí, které 
jsou organizovány R ČVUT viz http://www.cvut.
cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahrani-
ci/mbd 

Většina studentů má zájem o studium v angličti-
ně, proto také šance získat takovýto studijní po-
byt je menší. Mnohem větší šanci mají studenti, 
kteří ovládají jiný světový jazyk (němčina, fran-
couzština, španělština). 

Budeš-li velmi dobře ovládat francouzštinu, 
můžeš v  magisterském studiu žádat o  studium, 
ve  kterém získáš dva diplomy (Ing.  z  naší fakul-
ty a francouzský magisterský diplom). Ve Francii 
máme nyní uzavřeny 2 dohody o studiu tzv. dou-
ble degree, v němčině máme obdobnou dohodu 
s TU Mnichov. 

Pro bližší informace, co tě v případě studia v za-
hraničí čeká, doporučujeme prostudovat si pří-
slušné zprávy z pobytů, které najdeš jak na webu 
programu Erasmus, tak na webu R ČVUT.

Další možnosti přiblížení studia v  zahraničí či 
výjezdu do  zahraničí na  odbornou stáž nabízejí 
studentské organizace působící na ČVUT - ISC (In-
ternational Students Club) a IAESTE (The Interna-
tional Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience). 
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Centrum aktivního učení (CAU)
Katedra matematiky vypisuje každý semestr 
repetitorium pro zopakování látky povinných 
předmětů vyučovaných katedrou matematiky. 
Jedná se o konzultační přednášky z matematiky 
a  konstruktivní geometrie. Tyto přednášky jsou 
nad rámec povinné výuky, ale rozhodně se vy-
platí je navštěvovat, neboť tyto předměty patří 
na Fakultě stavební k těm obtížnějším. 

Více informací o CAU na 
http://mat.fsv.cvut.cz/CAU/

Bufet
Pokud nestíháš zajít do  menzy na  oběd nebo 
ráno letíš do školy bez snídaně, poslouží ti právě 
bufet. Nachází se v přízemí budovy B. Můžeš zde 
využít platbu kartou studenta ČVUT.

Informace. Co se kde děje.
Mnoho informací najdeš na  stránkách fakulty 
www.fsv.cvut.cz. Sleduj pravidelně zprávy v rub-
rice “Informace pro studenty“, viz www.fsv.cvut.
cz/student/student.php, kde najdeš stále aktuali-
zované informace např. o termínech zápisu, po-
platcích za nadstandardní administrativní úkony, 
časový plán studia, změny ve studijních předpi-
sech a další.

Určitě se vyplatí sledovat zprávy na  studijním 
oddělení a nástěnky ve škole. Dozvíš se spoustu 
informací o tom, co se děje na akademické půdě, 
ale také o různých nabídkách pro studenty, např. 
brigádách a podobně.

Upoutávky na  zajímavé akce, které se kona-
jí na  fakultě i  mimo ni, jsou prezentovány také 
na plazmové obrazovce v atriu fakulty u vrátnice.

Najdi si fakultu také na
www.facebook.com/fsv.cvut.cz

Fakulta strojní

www.fs.cvut.cz

Adresa
Technická 4
166 07 Praha 6-Dejvice

Děkan
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Tvá působiště
Fakultu strojní (FS) nalezneš na  třech místech 
v Praze. Areál v Dejvicích patří mezi ty nejrozsáh-
lejší.

Zde sis poprvé zapisoval(a) své předměty do in-
dexu při zápisu. Druhým centrem je areál na Kar-
lově náměstí. Nedaleko od  něj najdeš komplex 
budov v Horské ulici.

Budovy fakulty jsou otevřeny:
Po–Pá  07:00–21:00
So–Ne 08:00–17:00

Oddělení studijní
Nalezneš je v  Dejvicích v  budově fakulty v  pří-
zemí. Vejdi hlavním vchodem a vydej se v příze-
mí doprava a  po  pár metrech narazíš po  pravé 
straně právě na studijní oddělení. Vystaví Ti zde 
potvrzení o studiu, poradí s počátečními problé-
my ve studiu a případným sestavením osobního 
rozvrhu výuky. Zapíší a potvrdí Ti další předměty, 
které jsi si zvolil jako doplňkové (například semi-
náře nebo jazykové kurzy). 

Zápis jazyka
Za dobu studia na fakultě musíš složit na bakalář-
ském studijním programu jednu zkoušku z cizího 
jazyka. Ke složení zkoušky není nutno absolvovat 
výuku, pokud jsi přesvědčen o svých znalostech 
ve vybraném jazyku, můžeš se na ústavu přihlásit 
přímo ke složení zkoušky. Chceš-li si doplnit své 
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znalosti před složením zkoušky, můžeš si zapsat 
jazykový kurz (počítá se jako volitelný předmět 
a máš za něj 2 kredity).

Získání hesla pro přístup k počítačům
Pro přístup k počítačové síti a k Internetu potře-
buješ heslo. Způsob získání hesla se dozvíš nej-
později při zápisu do studia.

Studijní plány
V rámci bakalářského studia jsou 3 programy
•	 Teoretický základ strojního inženýrství TZSI – 

tříletý, absolventi pokračují do magisterského 
studia, studenti jsou povinni skládat zkoušky 
na úrovni A.

•	 Výroba a ekonomika ve strojírenství VES – tříle-
tý, absolventi odchází do praxe, studenti sklá-
dají zkoušky na úrovni B.

•	 Strojírenství STR – čtyřletý, má 4 různé obory, 
absolventi odchází do praxe, studenti skládají 
zkoušky na úrovni B.

Zkouška vykonaná na úrovni A je těžší, než B. Pří-
klady bývají obdobné, rozdíl může být v  teorii, 
v definicích nebo jej poznáte na ústní části zkouš-
ky Bližší informace najdeš v Bílé knize, vyhláškách 
oddělení studijního a na oddělení studijním.

V  rámci navazujícího magisterského studia lze 
studovat čtyři studijní programy, jsou 2-leté:
•	 Strojní inženýrství
•	 Jaderná energetická zařízení
•	 Inteligentní budovy
•	 Master of Automotive Engineering (pouze 

v angličtině)

Počítačové učebny a Internet

K  Internetu se můžeš připojit v  počítačových 
učebnách fakulty a  ve  studovnách. Potřebuješ 
pouze průkaz studenta. Při vstupu do  učebny 
přilož čárový kód na vstupní čtečku a vyber si do-
tykem na monitoru volný počítač.

Počítačová učebna v Dejvicích
Nalezneš ji ve  čtvrtém patře, na  konci dlouhé 
spojovací chodby. Počítačů je zde mnoho, často 
však bývá v poledních hodinách plno. Můžeš zde 
tisknout.

Otevírací doba:
Po–Čt  08:00–21:00
Pá  08:00–19:00

Počítačová učebna na Karlově náměstí
Při vstupu do budovy jdi po kruhových schodech 
až nahoru. Dojdeš k bustě R. Felbera, dej se do-
leva a po schodech nahoru. Jsou zde počítačové 
učebny se stejnou otevírací dobou.

Kopírky

Areál Dejvice
Kopírovací centrum Strojní fakulty nalezneš 
v prvním patře u studovny.

Otevřeno mají:
Po–Čt  08:00–14:20
Pá  08:00–12:00
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V přízemí v dlouhé spojovací chodbě mezi strojní 
a  elektrotechnickou fakultou je kopírka Elektro-
technické fakulty. 

Otevřeno je:
Po–Čt  08:00–14:30
Pá  08:00–13:30

Areál Karlova nám.
Firma Copia, cesta viz nahoře. Často se musíš do-
zvonit. Opět najdeš věci potřebné do školy (na-
příklad šrouby k technickému kreslení).

Pracovní doba:
Po–Čt  09:30–12:30, 13:00–15:00
Pá  09:00–12:00

Bufety
Pokud nestíháš zajít do  menzy na  oběd nebo 
ráno letíš do školy bez snídaně, poslouží Ti právě 
bufet. V Dejvicích se nachází na FS v prvním pa-
tře. Na FELu je také jeden. Narazíš na něj při prů-
chodu spojovací chodbou prvním patrem.

Šatna v Dejvicích
Nalézá se v suterénu. Hned po vstupu do budo-
vy fakulty sejdi pár schůdků, najdeš ji po  levé 
straně. Můžeš tu odložit svoje věci. Nezapomeň 
na úsměv pro hodné paní.

Otevírací doba:
Po–Pá  07:00–19:15

Fakulta elektrotechnická 

www.fel.cvut.cz

Adresa
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice

Děkan
prof. Ing.Pavel Ripka, Csc.

Poradenství pro stávající studenty, studijní 
problémy

Studijní poradenství
Poskytuje informace o  oborech studia, infor-
muje o  přijímacím řízení, stejně tak koordinuje 
studentské stáže v  zahraničí v  rámci programu 
Socrates/Erasmus. 

Zodpovědné osoby:
Ing.  Helena Šislerová, vedoucí pedagogického 
oddělení
tel.: 224 353 971
e-mail: sislehel@fel.cvut.cz
místnost: A3 - 22c

Doc.  Ing.  Ivan Jelínek, CSc., proděkan pro baka-
lářské studium 
tel.: 224 352 392
e-mail: prodekan.bak@fel.cvut.cz
místnost: A3 – 21i

Kariérové poradenství
Spravuje databázi pracovních příležitostí pro 
studenty a monitoruje možnosti uplatnění absol-
ventů na trhu práce. 

Vedoucí:
Otakar Vlček,
tel.: 224 352 360,
místnost: C3 – 53

V rámci CIPS – Centrum informačních a poraden-
ských služeb ČVUT se dále nachází: 

Studijní poradna 
je určena studentům ČVUT a zájemncům o studi-
um na ČVUT. Pomůže při orientaci v novém stu-
dijním prostředí, při řešení nových situací a pro-
blémů spojených s náročným studiem.
Viz. http://www.cips.cvut.cz/poradna-studijni
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Další oddělení jsou: 
•	 Psychologické poradenství, osobnostní rozvoj
•	 Sociálně-právní poradenství
•	 Poradenství pro studenty s různými druhy po-

stižení
•	 Duchovní poradenství 

Pedagogické oddělení
Pedagogické oddělení najdeš v Dejvicích, vydáš-
-li se od  hlavního vchodu chodbou v přízemí 
směrem na strojní fakultu uvidíš je po levé straně. 
Pobočku najdeš i  v  budově na  Karlově náměstí 
v K326 v budově E. Veškeré kontakty na studijní 
referentky a informace o otevírací době nalezneš 
na  www.fel.cvut.cz/education/kontakty.html#u-
redky

Důležité informace pro studenty:
Rozvrhy, studijní plány, zápis tělesné výchovy, 
diskuzní fórum a mnohé další jsou na stránkách: 
http://www.fel.cvut.cz/education/souhrn.html

Najdeš zde také obecné informace týkající se sti-
pendií, poplatků, studia v zahraničí apod.

Obory bakalářského studia
V  průběhu druhého semestru budeš vyzván(a) 
k výběru jednoho z oborů tvého programu. Po-
drobnosti o výběru oborů budou v pravý čas zve-
řejněny na fakultním webu, proto ho pravidelně 
sleduj. Více informací o  jednotlivých oborech 
získáš na  adrese: www.feld.cvut.cz/prestudent/
obory.html, popřípadě na fel.cvut.cz -> pro Stu-
denty -> Studijní plán

Výuka jazyků 
Jazykové požadavky pro jednotlivé programy:
http://www.fel.cvut.cz/education/combined/vy-
uka-jazyku.html 

Tvá působiště
Studium na  Fakultě elektrotechnické probíhá 
na těchto adresách:
Technická 2, Praha 6; 
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Zikova 2, Praha 6;
Karlovo náměstí 13, Praha 2; 
Trojanova 13, Praha 2. 

Kombinované (dálkové) studium
Probíhá na  naší fakultě vždy ve  všední den jed-
nou za čtrnáct dní. Studium se jinak řídí stejným 
studijním a  kreditním řádem jako studium pre-
zenční. Studenti kombinovaného (dálkového) 
studia si mohou návštěvu pedagogického oddě-
lení předem dohodnout se svou studijní referent-
kou i mimo pravidelné úřední hodiny. Informace 
o kombinované formě studia nalezneš na adrese 
http://www.fel.cvut.cz/education/kombinova-
ne-studium.html.

Studovny
Studovnu a čítárnu časopisů (též vhodnou ke stu-
diu) nalezneš v suterénu, půjdeš-li od šatny smě-
rem na Fakultu strojní. 

Počítačové studovny
T2:A4-404 s volným přístupem
Po–Čt 08:00–20:00
Pá 08:00–18:00

T2:A3-115 pro notebooky
Po 10:00–20:00
Út–Čt 08:00–20:00
Pá 08:00–18:00

Ke vstupu potřebuješ průkaz studenta a své pří-
stupové heslo. 
http://www.fel.cvut.cz/cz/user-info/studovny/
studovny.html 

Šatna
Nalézá se v suterénu. Hned po vstupu do budo-
vy fakulty sejdi pár schůdků, najdeš ji po  levé 
straně. Můžeš tu odložit svoje věci. Nezapomeň 
na úsměv pro hodné paní. Jsou zde také skříňky 
pro uschování baťohů a  podobných zavazadel, 
klíček k dostání na vrátnici.

Otevírací doba
Po–Pá 07:00–19:15

Průvodce radí
K nejtěžším předmětům patří zcela jistě již tradič-
ně matematika, algebra či elektrické obvody. 

Doporučujeme Ti, abys nepodceňoval(a) výuku 
již od prvních týdnů semestru. Je také dobré se 
alespoň během prvního ročníku vzdát časově ná-
ročnějších koníčků či brigád a raději veškerý čas 
věnovat studiu.

Fakulta jaderná a fyzikálně 
inženýrská 

http://www.fjfi.cvut.cz

Adresa
Břehová 7, 115 19 Praha 1

Děkan
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc

Tvá působiště

Během prvního ročníku osciluje Jaderňák téměř 
mezi všemi pracovišti, která patří k  FJFI a  navíc 
ještě navštěvuje i  území MatFyzu při některých 
přednáškách z fyziky. Přesuny mezi těmito půso-
bišti musí zvládnout v limitu dvaceti minut a čas-
to se ještě přitom musí stihnout i najíst. Student 
tak získá cvik v  přebíhání křižovatek a  stíhání 
tramvají či autobusů MHD. 

Břehová 7, 115 19 Praha 1 (tzv. „Břehovka“) 
Otevírací doba: 07:00–19:00 (o prázdninách ome-
zeno).

Sídlí zde vedení fakulty, studijní oddělení, kate-
dra fyziky, katedra dozimetrie a aplikace ionizu-
jícího záření a katedra jaderné chemie, dále je tu 
knihovna a  dvě studovny. Výuka a  zkoušky zde 
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občas končí i  dost pozdě po  devatenácté hodi-
ně, tedy po  uzavření budovy. Z  budovy Tě pak 
vypustí vyučující. V této budově strávíš poměrně 
dost času hlavně v  prvním ročníku, a  následně 
pak, rozhodneš-li se studovat například dozimet-
rii. Proto zajisté (hlavně dokud Ti nezřídí uživatel-
ské konto) oceníš dobře vybavenou počítačovou 
učebnu v přízemí, kde je přístup k Internetu i bez 
uživatelského konta. V budově nalezneš i novou 
fakultní knihovnu (Atrium) (ke  vstupu je třeba 
karta studenta) se studovnou, kde je taktéž volný 
přístup k  Internetu. Dále je zde půjčovna skript, 
před kterou máš možnost posedět v  poměrně 
kulturním prostředí u  stolků, kde je navíc mož-
nost připojit k  Internetu svůj notebook. Trochu 
skromnější posezení si můžeš dopřát v  přízemí 
u místnosti SU FJFI a dát si i něco z automatů k jíd-
lu (nějaké drobnosti od sladkých tyčinek a suše-
nek po plněné bagetky) a i nějaký ten nápoj (tep-
lý či studený). 

Trojanova 13, 120 00 Praha 2 (tzv. „Trojanka“)
Otevírací doba: 06:30–21:00 (Pá do 17:00).

Sem patří katedra matematiky, „katedra jazyků“, 
katedra materiálů, katedra inženýrství pevných 
látek, katedra fyzikální elektroniky a  katedra 
softwarového inženýrství v ekonomii. Ve druhém 
patře je studovna, trochu schovaná, ale určitě ji 
najdeš. Jinak Trojanka je téměř synonymem pro 
katedru matematiky. Jsou tu čtyři počítačové 
učebny – dvě z  nich pod správou katedry fyzi-
kální elektroniky (k  přístupu je třeba karty stu-
denta), zbylé dvě spravuje katedra matematiky. 
Doporučuje se velmi důkladně si prostudovat 
řád učeben (obzvláště na  katedře matematiky), 
neznalí se často dočkají nemilých překvapení. 
Jedna z  učeben na  KFE je vybavena pouze Uni-
xem, o konto v ní je ovšem třeba zvlášť požádat. 
Místo k  posezení a  odpočinku skýtají jednak la-
vičky na chodbách a u nápojových automatů, ale 
především je zde již zmíněná prostorná studovna 
s možností připojení notebooků na síť. Nově při-

bylo téměř kompletní pokrytí celé budovy WiFi. 

Budova MFF UK, V  Holešovičkách 2, 180  00, 
Praha 8 (tzv. „Trója“) 
Zde jsou zbylé fyzikální katedry (především kate-
dra jaderných reaktorů a podstatná část katedry 
fyzikální elektroniky) a  školní reaktor Vrabec. 
Nalézá se zde například prodejna skript a  knih 
především pro MatFyz, ale Jaderňák si v  ní taky 
vybere. V Tróji je dokonce i bufet, který v ostat-
ních budovách někteří studenti postrádají. Mezi 
22:00–07:00 sem vrátnice vpouští jen kolem ka-
ždé celé hodiny (±5 minut). Vstup na katedry je 
omezen vlastnictvím klíče nebo časovým pás-
mem elektronické karty. 

Budova MFF UK, Ke Karlovu 5 
Zde se konají pouze některé přednášky z fyziky. 
Kromě bufetu, o  jehož existenci se něco šeptá 
(je ve vedlejší budově, než míváš výuku), a anti-
kvariátu, kde je možno koupit studijní literaturu 
(nalézá se naproti Tebou navštěvované budo-
vě), nevíme nic dalšího. Protože je ale „Trojanka“ 
na dohled, tak se snad neztratíš. 
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Studijní oddělení 
Nejprve pouze zmínku o  studijním proděka-
novi. Tento člověk je zde tím pravým, za kým jít 
v  případě nějakých problémů, týkajících se stu-
dia. V  současné době je studijním proděkanem 
doc.Dr. Ing. Michal Beneš z katedry matematiky. 
Na stránkách Studentské unie při FJFI (http://su.
fjfi.cvut.cz - sekce studium) existuje fórum, kam 
můžeš posílat otázky a  připomínky ke  studiu 
(i  kladné) a  pan proděkan na  ně (většinou ob-
ratem) odpovídá. Méně komplikované a  běžné 
situace je však dobré řešit na  studijním odděle-
ní (proděkan je jakýsi šéf studijního oddělení). 
Studijní oddělení se nachází v přízemí v budově 
v Břehové ulici, dveře č. 1 (za vrátnicí vpravo). 

Otevírací doba: 
ÚT 09:00–11:30
ST 09:00–11:30, 13:00–15:00
ČT 13:00–15:00

Vyplatí se sledovat průběžně nástěnku před 
studijním, kde se objevují důležité informace – 
zařazení do  kruhů, rozvrhy, zkouškové termíny, 
stipendijní řád, studijní a  zkušební řád, nabídky 
zaměstnání, nabídky studia v zahraničí, atd. Aneb 
co si sám(a) nepřečteš, to nevíš. Většinu výše uve-
dených informací najdete i na webu fakulty www.
fjfi.cvut.cz. Zkouškové termíny si každý zkoušející 
řeší svým způsobem, často však přes KOS (důleži-
tý webový program, který Vás bude doprovázet 
po celou dobu studia).

Zápisy 
Zápisy se konají během srpna a  září, pro každý 
ročník zvlášť. V den zápisu se po skončení oficialit 
na  studenty vrhne skupina Poradců - studentů, 
kteří jim pomohou s  vyplněním všech nutných 
formulářů, indexu podle „Bílé knihy“ a dalších po-
tvrzení. A potom už jen hurá na Studijní oddělení. 
Největším problémem bažantů v poslední době 
bývá volba matematiky A, či B. Naše rada k tomu 
je taková, že utéct na  B můžeš vždycky. Ačkoliv 

nyní formálně dochází k  dělení na  matematiku 
A a B až ve druhém semestru, je nutné upozornit 
na to, že nutnou podmínkou k zapsání matemati-
ky A v letním semestru je absolvování předmětu 
Matematická analýza plus v zimním semestru.

Volitelné a doporučené předměty
Takovéto předměty se kromě předmětů povin-
ných vyskytují ve většině ročníků. Student si mezi 
volitelnými předměty může vybírat, ale musí spl-
nit povinnosti předepsané „Bílou knihou“, tzn. že 
některé volitelné předměty se pro některé obory 
stávají povinnými. Volitelné předměty se zapi-
sují navíc a  jsou dobrovolné, avšak pro mnohé 
studenty je to občas jediná možnost, jak získat 
dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího 
ročníku. Kredity z volitelných předmětů jsou čas-
to jen za docházku, a proto jsou velmi oblíbené.

Studium 
Jedna z  věcí, která zajímá každého pravého ba-
žanta, je systém výuky a studia. Bažant je považo-
ván za pravého, je-li daná vysoká škola jeho první 
vysokou školou – k tomu je třeba poznamenat, že 
na  FJFI se téměř jiný druh bažantů nevyskytuje. 
Každý tuší, že tu budou jisté rozdíly od systému 
středoškolského, a  z  filmů, knih a  lidového vy-
právění si již učinil jakousi matnou představu 
o tom, co ho čeká. Nejde pouze o systém studia 
a výuky, ale jedná se v podstatě o určitý životní 
styl. Pravda, někteří by rádi redukovali tento styl 
pouze na onu výuku a studium, ale jsou zde ještě 
další činnosti, které činí z tohoto způsobu života 
nádherná léta, na  která se pak vzpomíná s  lás-
kou a dojetím. Každý z Vás během prvních dvou 
roků pozná, co mu nejvíce vyhovuje – zda chodit 
na přednášky, studovat doma nebo nestudovat.  
Měl(a) by ses rozhodnout, zda si psát poznám-
ky, opisovat je od ostatních nebo si je kopírovat. 
Měl(a) by ses zkusit učit průběžně. Někomu to 
vyhovuje víc, někdo se zase raději učí těsně před 
zkouškou, kdy tomu ovšem musí věnovat daleko 
více času a  námahy a  často se to nevyplatí. Ne-
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zapomínejte, že už nejste na  střední a  že látky 
je o mnoho více než jste byli zvyklí. Čím dříve si 
zavedeš systém ve studiu, tím méně času ztratíš 
a  méně energie Tě to bude stát. V  prvním roce 
studia se rozhodně vyplatí navštěvovat před-
nášky z  lineární algebry a přednášky z matema-
tické analýzy (jsou velmi dobře udělané), ačkoliv 
na obě existují poměrně kvalitní skripta. Na fyzi-
ku jsou vhodné Přednášky z fyziky od Feymana. 
Přednášku z mechaniky je pak vhodné navštěvo-
vat i díky docentu Štollovi, který ji umí udělat ve-
lice zábavnou (existují na ni však kvalitní skripta, 
takže obyčejně většina studentů, zábava nezába-
va, je líná a nechodí tam). 

Dále budeš asi přemýšlet, zda jít na zkoušku nej-
dříve na  těžší předměty, nebo naopak na  lehčí. 
To je otázka stará jako samo vysoké školství. Lze 
říci, že je to jedno, protože pokud Tě mají vyhodit 
(a jestliže nebudeš umět, pak si buď jistý(á), že Tě 
vyhodí), tak k tomu dojde dříve či později. Hlav-
ní je nenechat se vylekat, když tě vyhodí, tak se 
nic neděje, vyjde to příště, máš přece na každou 
zkoušku tří termíny a  slovo zkouška je od  slova 
zkoušet, nenech se proto vystresovat a nevzdá-
vej to při prvních nesnázích. Jednoznačně lze říci, 
že obtížnost zkoušek je následující – na špici stojí 
matematika (zde ovšem myslíme matematiku 
A), něco pod ní je fyzika (zde ovšem velmi záleží 
na přístupu jednotlivých zkoušejících) a nejméně 
obtížné bývají jazyky. U fyzikálních předmětů by-
chom Tě ještě mohli varovat před tím, že se zde 
bude vyskytovat matematika, kterou se budeš 
učit až za 1-2 roky. Vyučující se Ti to bude snažit 
sice vysvětlit, ale pokud to nepochopíš, nemysli 
si, že Ti to nepálí, to by znamenalo, že to nepálí 
skoro nikomu, prostě on na to přijde čas, a potom 
se tomu budeš smát. Kolik času věnovat studiu 
na  zkoušku? Na  matematické předměty až čtr-
náct dní, na  fyzikální (podle obtížnosti) týden 
až deset dní. Fyzikální předměty se hodí dělat 
v  předtermínu (zejména mechanika, elektřina 
a magnetismus, experimentální fyzika, případně 

teoretická fyzika, či vlnění, optika a atomová fy-
zika), jelikož většinou bývají snadnější a vyučující 
hodnější. Na předtermín se dají udělat i některé 
méně obsáhlé matematické předměty. 

Vždy se ptej starších spolužáků. Ti vědí, neboť 
již tím vším, v  čem se právě topíš, prošli. Právě 
mezi nimi kolují velice kvalitní zápisky dřívěj-
ších studentů, a často i  různé neoficiální výtisky 
skript. Mnoho věcí také nalezneš roztroušených 
po  fakultních počítačích. Velmi kvalitním zdro-
jem je i  web Studentské unie (http://su.fjfi.cvut.
cz). Navíc pokud si nebudeš vědět rady, můžeš 
se obrátit na  Jaderňácké Fórum (http://forum.
fjfi.cvut.cz), kde ti jistě také ostatní Jaderňáci rádi 
poradí, někdy to však není hned, ale třeba budeš 
mít zrovna štěstí.

Katedra jazyků
Katedra jazyků sídlí v  Trojanově ulici v  přízem-
ních prostorách. Na fakultě je povinná angličtina 
a  ještě jeden cizí jazyk (němčina, ruština, fran-
couzština, španělština). Jazyk se učí dva nebo tři 
roky, záleží na tom, zda je člověk začátečník nebo 
pokročilý. Zkoušky z jazyků (je jen jedna na konci 
studia daného jazyka) nebývají tak těžké, ale zato 
jsou tu zápočty (každý semestr). K  nim většina 
přednášejících požaduje účast na  hodinách, pí-
semky, cvičení, domácí úkoly… Nevyplatí se pro-
to příliš to flákat. Při výběru jazyků je lepší se opět 
poptat starších kolegů. Můžeme poradit snad jen 
tolik, že s  francouzštinou se v  okolních zemích 
sice příliš nedomluvíš, zato však máš mnohem 
větší šanci se po škole dostat „ven“, protože stu-
dentů, ovládajících tento jazyk, je docela málo. 
Určitě se vyplatí zjistit, s jakými univerzitami a la-
boratořemi spolupracuje Tvoje vysněná katedra, 
a  podle toho pak směřovat své jazykové studi-
um. Ještě bychom zde mohli zmínit, že pokud 
máš nějakou mezinárodní zkoušku z  angličtiny 
nebo jiného jazyka (třeba i  z  nějakého, který se 
na fakultě nevyučuje), můžeš si ho nechat uznat 
na Studijním oddělení napsáním žádosti a tímto 
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ti odpadá povinnost na daný jazyk chodit. Důle-
žité je mít splněnou angličtinu a ještě jeden jaký-
koliv jazyk. 

Nástěnky, vývěsky
Nástěnka je věc, bez které se při studiu na  VŠ 
neobejdeš. Klíčové jsou nástěnky před studijním 
oddělením. Visí zde rozvrh a  prakticky všechny 
vyhlášky a  důležité informace. Vyhlášky jednot-
livých kateder jsou na jejich vlastních nástěnkách 
(umístěných na katedrách). Doporučujeme si vší-
mat hlavně vyhlášek katedry matematiky (na je-
jíchž nástěnkách visí také rozvrh). Na nástěnkách 
najdeš i  informace ohledně počítačových labo-
ratoří. Další užitečnou nástěnkou je nástěnka 
Studentské unie při FJFI. Najdeš zde informace 
o  akcích připravovaných pro studenty. Vyhláš-
ky Studijního oddělení jsou i  na  webu fakulty 
(http://www.fjfi.cvut.cz).

Knihovna, studovna
Knihovna se nachází vedle studijního oddělení, tj. 
v přízemí budovy v Břehové ulici, dveře č. 6. Knihy 
se běžně půjčují na jeden semestr, ale na žádost 
Ti prodlouží výpůjčky ze zimního na letní semestr 
v podstatě automaticky. Pokud vše, co sis během 
roku půjčil v knihovně, vrátíš do konce září, bude 
to v  pořádku a  můžeš si vesele půjčovat dále. 
Studovna se nachází v  atriu – v  přízemí, nabízí 
bohaté možnosti – knihy ve  volném výběru, PC 
přístupné na net, tisk (2 Kč za stránku) i půjčování 
knih.  Více informací najdeš na webu knihovny 
http://knihovny.cvut.cz

Otevírací doby
•	 Knihovna – výpůjční pult 
Po  09:00–12:00 
St 09:00–12:00, 14:00–15:30 

•	 Studovna
Po 10:00–18:00
Út 09:00–18:00
St 10:00–18:00

Čt 09:00–16:00 
Pá 08:00–14:00 

Dobré rady
V knihovně visí také seznam literatury, kterou by 
si měli studenti prvního ročníku pořídit, takže 
stačí pouze zakoupit nebo zapůjčit vyjmenované 
knihy a  skripta a  jsi vyzbrojen pro přežití první-
ho ročníku (nikdo by se ovšem neodvážil tvrdit, 
že toto vyzbrojení je postačující podmínkou pro 
úspěšné absolvování prvního roku studia). Jinak 
nejlepší je seznámit se se studentem studujícím 
Tvůj obor o ročník výše a od něj pak přebírat li-
teraturu (pokud ji již nebude potřebovat), rady 
a  zkušenosti. Pokud ho nebudeš moci sehnat, 
kontaktuj SU. A  co se týče kopírky, nalezneš ji 
také v Trojance u sekretářky katedry matematiky 
pí.  Vostřákové. Tahle je levnější než v  knihovně: 
1 Kč za  kus, avšak pouze na  písemné potvrzení 
vyučujícího, že se jedná o studijní materiály (ne-
vztahuje se na  kopírování přednášek od  kolegů 
apod.). 

Informace
Mnoho informací najdeš na  stránkách fakulty 
http://www.fjfi.cvut.cz. Sleduj ale také pravidel-
ně zprávy v rubrice „Pro studenty“ – „Bakalářské 
studium“ a  „Studijní předpisy“, kde najdeš stále 
aktualizované informace například o  termínech 
zápisu, poplatcích za nadstandardní administra-
tivní úkony, časový plán studia, změny ve studij-
ních předpisech a další. 

Menzy v okolí FJFI
Kromě menz ČVUT, uvedených v kapitole o men-
zách, lze využít i menzu Právnické fakulty (vedle 
Břehovky). Vydává teplé obědy a studené večeře. 
V této menze se můžeš stravovat na studentskou 
kartu, jen se musíš přihlásit u  paní hospodářky, 
která sídlí na  Právnické fakultě v  okýnku hned 
vedle jídelny denně v  čase: 11:00–14:00. Na  kar-
tu si také musíš uložit nějaké peníze, protože bez 
peněz do  menzy nelez. V  poslední době prosa-



Fakultní informace 53

kují informace, že pro koupi obědů můžeš vyu-
žít i kartu ISIC. (Určitě se o tom mluvilo u zápisu, 
takže víš, na  čem jsi.) Jídla u  právníků se musí 
objednávat minimálně jeden den dopředu. Al-
ternativou je dát si tzv. volné jídlo, které se pře-
dem objednávat nemusí, ale leckdy to není nic 
moc. Objednávat můžeš buď v prostorách menzy 
na  objednávkových místech (08:30–14:00) nebo 
přes Internet. Heslo a  username pro přístup Ti 
vydá hospodářka. Objednávky na  další den se 
uzavírají ve 14:00. No a co za to? Jeden oběd sto-
jí 30 Kč, ale máš nárok jenom na jeden dotovaný 
denně, každý další stojí pak již více. Studené ve-
čeře se vydávají při výdeji obědů, a stojí 15 – 30 Kč 
(nejsou dotovány). Za podobných podmínek lze 
získat přístup i do dalších menz UK – oblíbená je 
ta ve Voršilské ulici a na Albertově (obojí kousek 
od Trojanky). 

Specifika fakulty
Studentská unie při FJFI
Nyní se konečně dostáváme k tomu, co je pro Ja-
derňáky specifické, na co je každý Jaderňák hrdý 
a  co se snaží všemožně podporovat především 
naše Studentská unie při FJFI. Uveďme si tedy zá-
kladní pojmy společenského života na FJFI: 

Bažantrikulace 
Bažantrikulace je neoficiální akce, které se účast-
ní i jiní studenti než bažanti, a dokonce i (někteří) 
oficiální činitelé jako děkan či tajemník. Jde vlast-
ně o  jakési (ne)důstojné přivítání prváků, takže 
nikdo nemusí přijít ve vhodném oblečení. Podle 
tradice se tato akce pořádá koncem podzimu, 
organizaci mají na starosti druháci. Poslední léta 
se vše odehrávalo v menze na Strahově. Hlavním 
bodem programu je pasování Bažanta na Jader-
ňáka „Zlatým integrálem“. Před pasováním se 
však odehrávají divadelní scénky, které by měly 
Bažantům vtipným způsobem ukázat, co je na Ja-
derce čeká. Na  programu bývá většinou i  volná 
zábava, pod čímž si různí lidé představují různé 
věci. 

Všejaderná fúze 
V  roce 1994 vznikla nová tradice. Když určitá 
skupina studentů viděla neúspěch tehdejší Ba-
žantrikulace, rozhodla se vylepšit pověst fakulty, 
a tak vznikla Fúze – což by mělo být setkání všech 
studentů, učitelů, pracovníků a  přátel FJFI. Teh-
dejší pokoj 722 koleje Blanice a  několik dalších 
jednotlivců se pokusilo lehkou dramatickou for-
mou pobavit přítomné a zároveň nastavit zrcadlo 
učitelům i studentům. Poté se rozproudila volná 
zábava, proběhla tombola, všichni se dobře ba-
vili. V takto založené tradici se snaží pokračovat 
nynější členové SU ve  spolupráci s  hereckým 
a  pěveckým nadáním všech ostatních, této akci 
nakloněných studentů FJFI. Všejaderná fúze je 
největší akcí SU FJFI a tradičně zahrnuje amatér-
skou divadelní hru, vážnou i  nevážnou hudbu, 
tombolu a příležitost se vzájemně sejít a pobavit. 
Záznamy z mnoha minulých Fúzí je možno od SU 
získat na CD a DVD. A aby toho nebylo málo, při-
šli jsme i s neuvěřitelným vlastním Jaderňáckým 
zpěvníkem. Všechny věci jsou opět k  dostání 
po  kontaktu na  su@fjfi.cvut.cz, nebo na  http://
su.fjfi.cvut.cz. 

Drakiáda 
Tato akce vznikla v roce 1999 a mezitím už se pev-
ně uchytila. Pořádá se tradičně v říjnu a program 
je jednoduchý: vyrobíš draka a pak přijdeš změřit 
sílu s ostatními. Přijít může opravdu kdokoli a po-
kusit se do vzduchu dostat cokoli. 

Corpus Omne
Jedná se o  fakultní občasník vydávaný Student-
skou unií s podporou fakulty. Vznikl v roce 2007 
ku příležitosti tehdejší Všejaderné fúze. Vychází 
5-6krát do roka a je k sehnání u vchodu Břehovky, 
Trojanky a někdy i na Tróji. Většinu starších čísel 
naleznete ve  fakultní knihovně, kde si je může-
te zapůjčit, či v  elektronické formě na  webu SU 
(http://su.fjfi.cvut.cz).
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Sportovní tým Tralalalala
I když asi budeš mít v prvním semestru pocit, že 
všichni se jen učí a učí, není to tak. Na fakultě se 
taky sportuje. Kluci úspěšně reprezentují fakultu 
ve Strahovské fotbalové lize. Tento rok navíc vzni-
kl i dívčí fotbalový tým La Tralalalala. Holky mají 
ještě co trénovat, ale bojují s velkou vervou. Oba 
týmy budou rády za další nové členy, bojující se 
stejným nadšením.

Další Jaderňácké akce 
Samozřejmě pořádáme i další akce pro zpestření 
studentského života. Občas se někde sejdeme, 
občas někam vyjedeme, oslavíme něčí životní ju-
bileum, sportujeme, běháme Běh (4pí – epsilon) 
km, hrajeme ping pong, o  Vánocích zpíváme. 
V létě taky pořádáme soustředění pro středoško-
láky s  názvem TCN a  o  víkendu po  přípravném 
kurzu pořádáme víkendovou akci pro prváky, 
během které jim představujeme život na fakultě. 
Záznamy z těchto a mnoha dalších akcí je možné 
najít na webu http://su.fjfi.cvut.cz. Tohle vše dává 
naději, že spousta z  Vás se k  nám časem přidá, 
a Jaderňácký duch tak nevymře.

Fakulta architektury

www.fa.cvut.cz

Adresa
České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta architektury
Thákurova 9
166 34 Praha 6 - Dejvice

Děkan
Prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

Tvé působiště
Fakulta architektury má novou budovu, ve které 
probíhá většina výuky. Učebny jsou označeny 
třemi čísly (např. 447), z  nichž první označuje 
patro. V  KOSu číslu předchází označení budo-

vy (v  uvedeném příkladě T9:447). Tento sytém 
umožňuje lépe určit danou místnost a je jednot-
ný pro značení místností na celém ČVUT.

Studijní oddělení
V  přízemí nové budovy projdeš turniketem, pů 
jdeš do  úplně levého atria, místnosti číslo 148 
a 149.

Otevírací doba:
Po, Út, Čt  09:00–11:00 
St  14:00–15:30

O prázdninách je otevírací doba jiná, svoji návště-
vu si dohodni telefonicky či e-mailem.
http://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium

Knihovny
Knihovny Ústavu teorie a  dějin architektu-
ry (15113), Ústavu památkové péče a  renovací 
(15114), Výzkumného centra průmyslového dě-
dictví (VCPD) a  Ústavu urbanismu (15119) FA 
ČVUT se specializují na literaturu k dějinám a te-
orii architektury a  umění, na  společenské vědy, 
problematiku památkové péče, krajiny a  osídle-
ní. Historie jejich vzniku sahá do  2. poloviny 19. 
století a knihovní fond je svým stářím a převážně 
humanitním zaměřením v  kontextu technické 
univerzity velmi specifický.

Knihovny slouží pedagogům, studentům i  širší 
veřejnosti. Studium je prezenční, dokumenty se 
nepůjčují domů.

Více informací na 
http://knihovny.fa.cvut.cz/index.php

Ústřední knihovna ČVUT
Je společná s ostatními fakultami ČVUT, nachází 
se v  nové budově Národní technické knihovny. 
Vybavena je vším – od norem až po skripta. 
www.knihovny.cvut.cz
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Otevírací doba:
Po–Čt  09:00–18:00
Pá  08:00–14:30

Otevírací doba čítárny časopisů: 
Po–Čt 08:00–20:00
Pá 10:00–17:00

Počítačové učebny a Internet
Počítačová studovna se skrývá pod názvem 
GAPPA v suterénu, místnost S147
http://www.fa.cvut.cz/Cz/DalsiSoucasti/Gappa

Více informací o síti FA získáš na adrese 
http://cit.fa.cvut.cz

Studium cizích jazyků
Během studia je povinný 1 odborný jazyk, před 
jeho zapsáním je nutné složit zkoušku z  jazyka 
obecného. Vyučuje se angličtina, němčina a fran-
couzština.

Více informací na
http://www.fa.cvut.cz/Cz/Ustavy/15126

Rada průvodce
V  KOSu (například při tvorbě rozvrhu) je trochu 
jiné číslování místností. Jak se v  tom vyznat? 
Nejdříve je označení budovy (např. T2 je Tech-
nická 2), pak je označení bloku budovy (např. D3) 
a poslední číslo je označení místnosti (např. 309 
– přednášková síň ve třetím patře). Tento sytém 
umožňuje lépe určit danou místnost a sjednocu-
je způsob značení místností na celém ČVUT.

Fakulta dopravní

www.fd.cvut.cz

Adresa
Konviktská 20
110 00 Praha 1-Nové Město

Děkan
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek

Tvá působiště
Fakulta dopravní má v Praze tři pracoviště a jed-
no v Děčíně. Sídlo fakulty je v Konviktské 20. Zde 
jsi skládal(a) svoje přijímací zkoušky nebo úst-
ní pohovor, ale také si zde zapisuješ předměty 
do  indexu při zápisu. Dalším pracovištěm je bu-
dova na  Florenci 25, kam budeš chodit hlavně 
na  matematiku a  mechaniku. Nedaleko Karlova 
náměstí najdeš třetí komplex budov v  Horské 
ulici 3 na  Albertově. Zde se vyučují především 
jazyky, ekonomie, management a letecké obory.
 
Studijní oddělení
Najdeš v budově v Konviktské 20, ve 2.patře

Otevírací dobu si můžeš prověřit na: http://www.
fd.cvut.cz/pro-studenty/studijni-oddeleni.html

Projekty a  zařazení do  oboru bakalářského 
studia
Studium na FD je projektově orientováno, vyjma 
kombinované formy studia a  studia v  oborech  
PIL – profesionální pilot a  TUL – technologie 
údržby letadel. Projekt vede studenty k zapojení 
se do vědecko-výzkumné činnosti na FD a k zís-
kání návyků pro týmovou práci. Projekty jsou 
zaměřeny na  odbornou problematiku oboru 
a spolupráce na projektu je završena bakalářskou 
nebo diplomovou prací.

Pokud jsi byl přijat do  prezenční formy bakalář-
ského studijního programu, do  oboru budeš 
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zařazen v  průběhu zimního semestru 2.ročníku 
studia na základě výběrového řízení do projektů 
a oborů (vyjma studentů přijatých přímo do obo-
ru PIL a  TUL). Pro všechny studenty, ale platí 
stejný doporučený časový plán studia. Pravidla 
výběrového řízení do projektů a oborů jsou kaž-
doročně zveřejňována na nástěnkách studijního 
oddělení a na webových stránkách FD, najdeš je 
také ve směrnici děkana. Při výběrovém řízení si 
zvolíš některý z nabízených odborných projektů 
a tím i obor, který hodláš studovat.

Možnost volby projektu je závislá na  dosavad-
ním průměrném prospěchu. Proto pilně studuj 
a  zajímej se o  projekty už od  prvního ročníku, 
aby sis mohl dobře zvolit. Můžeš si zvolit z velké-
ho množství projektů. Od  tvorby jízdního řádu 
a vedení linek, přes projektování železnic, po za-
bývání se konstrukčním řešením vozidla, včetně 
crash testů a také otázek týkajících se ekonomiky 
a  financování dopravy. Pokud Tě baví doprava, 
určitě si něco zajímavého najdeš. Každý rok je 
v průběhu zimního semestru pořádána celoden-
ní prezentace všech projektů, kterou můžeš na-
vštívit už v prvním ročníku a udělat si tak přehled 
o možnostech projektového zařazení.

Zároveň se v  průběhu studia můžeš zúčastnit 
mnoha domácích i  mezinárodních student-
ských soutěží nebo se podílet na  řešení grantů 
udělených naší fakultě. Na půdě fakulty probíhá 
mnoho odborných přednášek předních expertů 
z oboru dopravy, včetně mnoha exkurzí do zají-
mavých dopravních prostředí. Je dobré sledovat 
fakultní web nebo facebook, kde najdeš avízo 
na všechny plánované akce.

Výuka jazyka a studium v zahraničí
Během bakalářského studia na fakultě musíš slo-
žit zkoušku ze dvou cizích jazyků, ale je možné 
navštěvovat i více jazykových kurzů.

Své jazykové znalosti můžeš využít při studiu 

v zahraničí. FD je zapojeno do mnoha programů 
jako jsou ERASMUS, ATHENS a další.

Knihovny
Knihovna na FD se nachází v budově na Alberto-
vě v  Horské 3, Praha 2, tel: 224  359  191 pod ve-
dením velmi vstřícné paní Leony Šrůtové (email: 
srutova@fd.cvut.cz). 

Zde si můžeš zapůjčit skripta nebo do nich přímo 
v  knihovně nahlédnout, případně využít místní 
kopírku. Výpůjční doba je jeden měsíc a limit ma-
ximálně 10 skript současně. 

Termín vrácení je možno prodlužovat bez ome-
zení, pokud není kniha rezervována.

Otevírací doba:
Po–Čt 09:00–18:00
Pá 09:00–13:00

Studovny
Studovnu najdeš v suterénu budov v Konviktské 
ulici a Na Florenci. V Horské můžeš k tomuto úče-
lu využívat knihovnu.

Počítačové učebny a Internet
Pro připojení k Internetu můžeš využít buď WIFI 
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bezdrátové připojení k síti EDURODAM, umožňu-
jící se připojit k univerzitní bezdrátové síti po celé 
Evropě nebo počítačové učebny naší fakulty (na-
jdeš je ve všech třech budovách), ve studovnách 
a v knihovně. Můžeš také tisknout. Doporučuje-
me si na  net.fd.cvut.cz/index.html prohlédnout 
záložky „využití počítačových učeben“ a „provoz-
ní doba učeben“.

Pro přístup k počítačové síti a k Internetu potře-
buješ konto a heslo. Získáš ho u správce sítě. Toto 
heslo platí i pro KOS. Pokud jsi heslo zapomněl(a), 
kontaktuj správce sítě.

Přesuny mezi jednotlivými budovami
Vzhledem k  tomu, že FD je rozmístěna na  třech 
pracovištích je třeba se mezi nimi někdy velmi 
rychle přesunout v  rámci 15min přestávky. Stih-
nout se to dá. Pár tipů, jak na to:

Florenci – Konvikt: nejlepší pěšky přes ulici 
Na Poříčí, Náměstí Republiky a ulicí Na Příkopech 
se dostaneš až na  Národní třídu a  z  té už ulicí 
Na Perštýně vbíháš do Konviktu.

Florenc – Horská: optimální varianta tram č. 24 
ze stávky Bílá Labuť do zastávky Albertov.

Konvikt – Horská: opět kolejová varianta tram  
č. 18 ze zastávky Národní třída do zastávky Alber-
tov.

S přesuny si brzy poradíš, jsi přeci na Fakultě do-
pravní.

Drážní společnost
Na  dopravce působí drážní společnost (http://
drahy.fd.cvut.cz), která pořádá odborné přednáš-
ky z drážní dopravy, také exkurze.

Fakulta biomedicínského 
inženýrství

www.fbmi.cvut.cz

Adresa
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
(budova zvaná KOKOS)

Děkan
doc. MUDr. Josef Rosina, Ph.D

Studijní oddělení
Vejdeš hlavním vchodem do budovy FBMI v Klad-
ně, vyjedeš výtahem (v případě zájmu vyběhneš) 
do  šestého patra a  otevřeš si dveře průkazem 
studenta ČVUT. Na  chodbě vlevo pak po  pár 
metrech narazíš na studijní oddělení, číslo dveří 
606. Vyplatí se sledovat průběžně nástěnku před 
studijním oddělením v šestém patře, objevují se 
zde všechny potřebné a důležité informace. Dále 
na  www stránce fakulty http://www.fbmi.cvut.
cz je vhodné sledovat položku Aktuality pro stu-
denty a též Úřední desku.

Úřední hodiny:
Po  09:00–11:00
Út  13:00–15:00
St  09:00–11:00, 13:00–15:00
Čt  09:00–11:00

Úřední hodiny včetně změn jsou na:
www.fbmi.cz/studijni-oddeleni

Knihovny
Pokud se rozhodneš skripta nekupovat, můžeš si 
je zapůjčit právě v knihovně (přijdeš-li včas a ješ-
tě budou k dispozici). K nahlédnutí by měla být 
všechna skripta. Knihovnu fakulty nalezneš v šes-
tém patře hned za skleněnými dveřmi u výtahu. 
K  registraci do  knihovny potřebuješ průkaz stu-
denta. Výpůjční lhůta je typicky semestr, můžeš 



Dárcovské centrum Chodov

DC CH

Centrum 
Chodov

Chcete se stát členem úspěšného týmu?

Roztylská 2321/19 * 148 00 Praha 4

Otevírací doba: Po–Pá: 7.00–19.00, So 8.00–13.30

Tel.: 27 207 55 55, e-mail: dcch@dcch.cz

Darování plazmy je naše srdeční záležitost.
O našich aktuálních akcích
se můžete informovat na www.dcch.cz.
Termín návštěvy doporučujeme odsouhlasit po telefonu.
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VÝHODY PRO VÁS:
- Za jeden odběr obdržíte jako náhradu Vašeho času a nákladů 

na dopravu 400,- Kč
- Při registraci bezplatná lékařská prohlídka
- Pravidelné testy při každém odběru na  vybrané  infekční nemoci
- Dobrý pocit z pomoci druhým
- Krátká čekací doba
- Vstřícná otevírací doba – v pracovní dny od 7.00 do 19.00, 

v sobotu od 8.00 do 13.30
- Strategické umístění v nákupním centru  (parkování, metro,  Albert)

PŘI ODBĚRU:
- komfort na evropské úrovni
- možnost sledovat televizní program
- k dispozici populární tiskoviny
- špičkově vyškolený personál
- výběr nápojů zdarma 

– Mattoni/nealkoholické pivo/džus Granini

PO ODBĚRU:
- zdarma káva/čaj/horká čokoláda/polévka + něco sladkého na zub
- při objednání dalšího termínu 

– další sladká odměna
- možnost dalších finančních prémií 

v rámci akce „Dárce získává dárce“
- systém bonusů
- jednorázové akce jako např. očkování 

proti chřipce, Den krásy s Mary Kay 
nebo dárkové poukazy 
nákupního centra Chodov.

- pro pravidelné dárce bezplatná 
informace o krevní skupině a Rh faktoru

Náš provoz Dárcovského centra krevní plazmy na Cho-
dově jsme zahájili v roce 2009. Od té doby se naše produkce
zvýšila tak, že jsme se stali největším dárcovským centrem
v České republice a jedním z největších v Evropě. 

To vše za pomoci našich dárců a navzdory účelovým le-
gislativním úpravám v posledním roce zaměřeným proti čin-
nosti plazmaferetických center. 

Pokud se i Vy chcete stát členy úspěšného týmu a přitom
přispět k výrobě pro život nezbytných léků, můžete se u nás
objednat na registraci, popřípadě na darování krevní plazmy.

Těší se na Vás Tým DCCH 

58 Fakultní informace

si půjčit až deset skript. Termín vrácení lze celkem 
třikrát prodloužit, není-li kniha již rezervována. 
Když skripta nevrátíš v určeném termínu, můžeš 
dostat pokutu až 100 Kč. A co je důležité, zacházej 
s vypůjčenou knihou či skriptem tak, jako by byly 
Tvé vlastní. Pamatuj, že si to chce vypůjčit i další 
student po Tobě.

Kontakt:
Stanislava Bořilová: tel.: 312 608 326, 224 358 455,
e-mail: borilova@fbmi.cvut.cz

Otevírací doba:
Po 13:00–15:00
Út 09:00–12:00, 13:00–15:00
St 09:00–12:00, 13:00–15:00
Čt 09:00–12:00

Veškeré informace o  lokální knihovně FBMI na-
lezneš na www.fbmi.cvut.cz/studenti/knihovna.

Jak na knihovny?
Jdi na  http://knihovny.cvut.cz Můžeš si zde ob-

jednat výpůjčku, prohlédnout katalog nebo 
zjistit otevírací dobu Ústřední knihovny ČVUT. 
Od září 2009 je otevřena Ústřední knihovna ČVUT 
se sídlem v  Dejvicích, kde byla postavena nová 
budova Národní technické knihovny.

Studovny a  ostatní prostory určené studentům. 
Studovna je umístěna v  šestém patře v  budově 
FBMI, místnost č. 602, hned vedle knihovny. V 5.
patře v  budově FBMI, v  atriu, je prostor určený 
studentům s možností připojení k  internetu po-
mocí WiFi nebo síťového kabelu.

Počítačové učebny a Internet
Počítačovou učebnu nalezneš v  prostorách pří-
zemní budovy (vchod z Čapkovy ulice), ale musíš 
obejít výškovou budovu z  druhé strany. Provoz 
učebny je každý semestr jiný a řídí se rozvrhem, 
který najdeš v šestém patře nebo před učebnou. 

Potřebuješ pouze průkaz studenta ČVUT. Při 
vstupu do učebny přilož kartu ke čtečce a vyber 
si volný počítač.
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Zapomněl(a) jsi heslo?
Kontaktuj správce sítě, tj. Pavla Kupku (přízemí, 
B-9, tel.: 312 608 278, 224 358 494)
e-mail: kupka@fbmi.cvut.cz

(Připojení na koleji v Kladně zprostředkovává stu-
dentský klub BION. www.bion.cvut.cz)

Informace o  uživatelských účtech, emailu, 
průkazech studenta a KOSu:
Uživatelský účet FBMI
Na  adrese https://bionet.fbmi.cvut.cz si mohou 
nově zapsaní studenti aktivovat svůj uživatelský 
účet na FBMI.

Aktivace se provádí následujícím způsobem:
•	 Musíte znát kód (číslo) Vaší přihlášky ke studiu
•	 Tento kód je potřeba zadat do pole “Kód při-

hlášky ke studiu”
•	 Tímto kódem se přihlásíte
•	 Po úspěšném přihlášení se objeví údaje o Va-

šem uživatelském účtu
•	 Samotnou aktivaci provedete změnou hesla
•	 Po změně hesla již není možné použít k přihlá-

šení kód přihlášky KOS (SSU)
Pro aktivaci tohoto účtu prosím navštivte strán-
ku: www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/
pp. Pro přístup do KOSu používejte: 
https://kos.cvut.cz

Průkaz studenta, karta ISIC
Všichni noví studenti prvních ročníků (Bc. i Mgr.) 
FBMI si vyzvednou (ČVUT průkaz), nebo zařídí 
(ISIC) průkaz studenta u  Pavla Kupky (přízemí, 
B-9, tel. 312  608  278, 224  358  494, kupka@fbmi.
cvut.cz). Zájemci o  ISIC kartu přinesou pro tyto 
účely fotografii a 250 Kč.

Užitečné odkazy
Diskusní fórum FBMI najdeš na adrese: 
http://forum.fbmi.cvut.cz. 

Wiki Bion je na  stránce http://wiki.bion.cvut.cz 

(login stejný jako na  fakultní mail), najdeš tady 
spoustu informací, které by se Ti během studia 
mohly hodit. Dostaneš se sem i přes stránky klu-
bu Bion www.bion.cvut.cz. Na stránkách tohoto 
klubu také získáš podrobnější informace ohledně 
ubytování v Kladně.

Přesměrování fakultního mailu
https://bionet.fbmi.cvut.cz (login stejný jako 
do fakultního mailu), proklikáš se sem i přes horní 
lištu na webu fakulty.

Akademický senát
www.fbmi.cvut.cz/akademicky-senat

Fakulta informačních technologií

http://fit.cvut.cz 

Naše Fakulta informačních technologií (FIT) je 
nejmladší fakultou ČVUT v Praze. Poskytuje vzdě-
lání v  celé šíři informatiky, a  to v  bakalářském, 
magisterském i doktorském studiu. Studijní pro-
story Dejvického kampusu ČVUT jsou příjemné, 
vybavené nejmodernějšími informačními tech-
nologiemi a  jsou volně přístupné i  mimo dobu 
výuky, která probíhá také v  budově Národní 
technické knihovny.

Adresa a působiště FIT

Nová budova ČVUT (oficiální adresa fakulty)
(studijní oddělení, děkanát, posluchárny, učebny, 
studovny)
Thákurova 9, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Budova A 
(učebny, laboratoře, studovny, IT oddělení)
Thákurova 7, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Národní technická knihovna 
(učebny, posluchárny, studovny, knihovna)
Technická 6, 160 80 Praha 6 – Dejvice
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Děkan
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Studijní oddělení
Proděkan pro studium: Ing. Miroslav Balík, PhD., 
vyuka@fit.cvut.cz
Studijní dotazy: studium@fit.cvut.cz
Telefonický kontakt: +420 22435  9826 / 9827 / 
9836 / 9837
Kontakt a úřední hodiny: 
http://fit.cvut.cz/student/studijni/kontakt 

Jak probíhá studium
Studium probíhá podle studijního plánu, který je 
součástí studijního programu. Studijní plán pře-
depisuje skladbu povinných předmětů progra-
mu (PP), předmětů oboru (PO) a volitelných (V).

Na FIT se studenti nerozdělují klasicky do oborů, 
každý student si včas sám rozhodne, ve  kterém 
oboru bude obhajovat svou bakalářskou práci 
a  skládat státní závěrečnou zkoušku. Toto své 
rozhodnutí může během studia změnit, nebude 
na obor vázán administrativně, ale jen svou po-
vinností absolvovat povinné předměty oboru. 

Pokud to stihne pro dva příbuzné obory sou-

časně, může se mezi nimi rozhodovat až velmi 
pozdě, obvyklejší ale bude asi učinit (správné) 
rozhodnutí někdy při zápisu předmětů druhého 
ročníku.

Výuka a rozvrh
Jeden semestr trvá třináct týdnů. Za  úspěšné 
dokončení předmětů získáš kredity. Doporučený 
počet kreditů za jeden semestr je třicet. Pokud 
však nezískáš po  prvním semestru alespoň pat-
náct kreditů, bude Tvé studium ukončeno. 

Za  celý první ročník musíš získat alespoň třicet 
kreditů, abys mohl(a) být zapsán(a) do  dalšího 
ročníku. Více informací o studijním řádu nalezneš 
na  internetových stránkách fakulty. Výuka pro-
bíhá v areálu Dejvického kampusu ČVUT (v pro-
storách Nové budovy ČVUT, budovy A a částečně 
v prostorách Národní technické knihovny, všech-
ny budovy jsou hned vedle sebe).

Obory bakalářského studia
V průběhu celého studia si můžeš volně zapiso-
vat předměty z následujících oborů: 
•	 Informační systémy a management
•	 Informační technologie
•	 Počítačové inženýrství
•	 Softwarové inženýrství
•	 Teoretická informatika
•	 Web a multimédia

Více informací o  jednotlivých oborech získáš 
na adrese:
http://fit.cvut.cz/student/bakalarsky-program

Obory magisterského studia
•	 Počítačová bezpečnost
•	 Počítačové systémy a sítě
•	 Projektování číslicových systémů
•	 Systémové programování, zaměření  

Systémové programování
•	 Systémové programování, zaměření  

Teoretická informatika
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•	 Webové a softwarové inženýrství, zaměření 
Webové inženýrství

•	 Webové a softwarové inženýrství, zaměření 
Softwarové inženýrství

•	 Webové a softwarové inženýrství, zaměření 
Informační systémy a management

•	 Znalostní inženýrství

Více informací o  jednotlivých oborech získáš 
na adrese:
http://fit.cvut.cz/student/magistersky-program

Doktorské studium
Na FIT můžeš nastoupit nebo pokračovat ve stu-
diu taky jako doktorand. Podmínkou je jakékoli 
ukončené magisterské vzdělání. Stačí najít si 
svého školitele, domluvit si s ním téma disertační 
práce a pak bádat, psát poučné články a dělat vě-
decké a jiné projekty. Tohle je skvělý začátek tvé 
vědecké a akademické dráhy. 

Veškeré další informace, postupy a kontakty na-
jdeš na adrese: 
www.fit.cvut.cz/fakulta/veda/doktorandi

Kombinované studium
Kombinované studium je na  FIT otevřeno pou-
ze pro zájemce o  studium v  bakalářské formě. 
Povinná výuka probíhá v sobotu, volitelné před-
měty mohou probíhat i  ve  všední dny zejména 
ve  večerních hodinách. Návštěvu studijního 
oddělení si studenti mohou dohodnout osobně 
i mimo oficiální úřední hodiny.

Garantem a kontaktní osobou je Ing. Daniel Vaša-
ta, daniel.vasata@fit.cvut.cz 
Informace o kombinované formě studia nalezneš 
na adrese: 
http://fit.cvut.cz/student/kombinovane

Výuka jazyků
Pro splnění bakalářského studijního plánu je po-
třeba absolvovat zkoušku z  anglického jazyka 

(nemusí ji skládat ti, kdo předloží certifikát). In-
formace o jazykových kurzech najdete na http://
jazyky.feld.cvut.cz v  levém menu Výuka -> FIT 
ČVUT.

FIT v rámci volitelnosti předmětů nabízí také kur-
zy všech moderních programovacích jazyků 
(Java, PHP, C, C++, C#, Python, Ruby, Scala, XML, 
SQL a  další) a  moderních technologií (Android, 
.NET, Unix). Nutnou podmínkou studia není zna-
lost žádného programovacího jazyka, je však ne-
spornou výhodou.

Počítačové učebny a Internet 
Provoz počítačové sítě a  celofakultních slu-
žeb FIT ČVUT zajišťuje IT oddělení fakulty. Po-
drobné informace o  připojení k  síti EDUROAM, 
k  uživatelským jménům, heslům a  účtům a  ad-
resy počítačových učeben se dozvíte na  webu  
http://it.fit.cvut.cz

Knihovny, Ústřední knihovna ČVUT
Knihovna je společná s  ostatními fakultami 
ČVUT, nachází se v  nové budově Národní tech-
nické knihovny. Vybavena je vším – od norem až 
po skripta. K dispozici je také dostatek prostoru 
pro studium, týmovou práci i odpočinek. 
www.knihovny.cvut.cz

Otevírací doba: 
Po–Čt 09:00–18:00
Pá  08:00–14:30

Otevírací doba čítárny časopisů:
Po–Čt 08:00–20:00
Pá 10:00–17:00

Další velmi užitečné odkazy
•	 Předpisy, směrnice, řády, zákony: http://fit.

cvut.cz/student/studijni/smernice-rady-zako-
ny

•	 Informace pro nové studenty FIT: 
http://fit.cvut.cz/student/novacek
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•	 Fakultní elektronický občasník Buď FIT: 
http://fit.cvut.cz/casopis

•	 Diskusní fórum fakulty: 
https://www.fit.cvut.cz/forum 

•	 Akademický senát FIT: 
http://fit.cvut.cz/fakulta/as

•	 FIT na Facebooku: https://www.facebook.com/
pages/Fakulta-informa%C4%8Dn%C3%ADch-
-technologi%C3%AD/167431340661

•	 FIT na Google+: https://plus.google.
com/108556806295449613193/posts

•	 FIT na Twitteru: http://twitter.com/#!/FIT_CTU
•	 FIT na YouTube: 

http://www.youtube.com/user/FITCVUT
•	 Fakultní fotogalerie: 

http://fit.cvut.cz/photopic
•	 Studentské projekty: 

http://fit.cvut.cz/aktualne/projekty
•	 Informace o počítačovém prostředí FIT, uživa-

telské účty, hesla, učebny: http://it.fit.cvut.cz
•	 Informační systém pro ověření nároku na uby-

tovací stipendium: https://private.cvut.cz
•	 Menzy a jídelníčky: 

http://agata.suz.cvut.cz/jidelnicky
•	 Správa účelových zařízení (koleje a menzy): 

http://suz.cvut.cz
•	 Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT: 

http://www.utvs.cvut.cz
•	 Cviky pro zdraví (nejen ajťáků): 

http://www.cvikyprozdravi.cz
•	 Studium v zahraničí: http://www.cvut.cz/infor-

mace-pro-studenty/studium-v-zahranici
•	 Vydavatelství průkazů: http://www.cvut.cz/

informace-pro-studenty/prukazy
•	 Informační a studijní systém KOS: 

https://kos.cvut.cz
•	 Edux serverový cluster pro podporu výuky 

na FIT: http://edux.fit.cvut.cz
•	 Ankety hodnocení výuky na ČVUT: 

https://anketa.cvut.cz
•	 Stipendia, nadace, granty, fondy: http://www.

cvut.cz/informace-pro-studenty/granty
•	 Free lecture notes, exams, and videos from 

MIT: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/
home/index.htm

•	 Audiovizuální centrum studentů ČVUT: 
http://www.avc-cvut.cz

•	 Audiovizuální centrum FIT: 
http://fit.cvut.cz/fakulta/kontakty/avc

•	 Dámský klub ČVUT: http://damy.cvut.cz
•	 Studentská unie ČVUT: http://www.su.cvut.cz
•	 Kariérní centrum ČVUT: 

http://www.kariernicentrum.cz
•	 Centrum informačních a poradenských služeb 

ČVUT: http://www.cips.cvut.cz

Proč studovat právě na FIT
•	 3D tiskárna je přístupná všem v  Laboratoři 

3D tisku a postavili si ji sami studenti s finanč-
ní podporou fakulty

•	 ACM International Collegiate Program-
ming Contest je celosvětová soutěž v  pro-
gramování, v  níž se studenti FIT postupně 
úspěšně probojovali až do  středoevropského 
regionálního kola

•	 Audiovizuální centrum FIT založené studen-
ty pro studenty pořizuje záznamy z přednášek 
i z dalších akcí, točí filmy a má k dispozici nej-
lepší techniku a vzešla ze skupiny AVC ČVUT

•	 Bowlingová liga FIT se koná vždy začátkem 
semestru a  díky podmínkám účasti nezbývá 
než se seznámit s  dalšími studenty, zaměst-
nanci i učiteli

•	 Buď FIT, fakultní elektronický občasník, tvoří 
sami studenti stejně jako učitelé a zaměstnan-
ci
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•	 CISCO Academy na FIT probíhá nově od září 
2012 a  nabízí všechny typy základních kurzů 
včetně bezpečnosti

•	 Dámský klub ČVUT je unikátní občanské 
sdružení, které podporuje mimo jiné studium 
žen na  technice, jejími organizátorkami jsou 
také studentky a zaměstnankyně FIT

•	 Diplomová práce roku je celorepubliková 
soutěž, v  níž studenti FIT slaví své úspěchy, 
dobrým příkladem může být například úspěch 
Bc. F. Štěpánka s projektem BlueTooth Car

•	 FIT divad1.0 Beta je neformální divadelní 
spolek, kde si společně hrají učitelé, zaměst-
nanci, studenti i absolventi

•	 FIT girl je tajná skupina na FaceBooku, kterou 
si vytvořily a spravují studentky FIT sobě

•	 Fond projektů děkana FIT podporuje reali-
zaci vašich vlastních nápadů nad rámec výuky

•	 Informatické večery FIT jsou pravidelné in-
formatické přednášky v  podvečerních hodi-
nách pro všechny zájemce

•	 InstallFest je známá studentská konference 
na  Strahovských kolejích pro milovníky ote-
vřených systémů a linuxových technologií, FIT 
je partnerem a  spolupořadatelem, hlavními 
organizátory jsou studenti FIT

•	 Narozeninová oslava FIT na  konci akade-
mického roku značí nejen začátek prázdnin, 
ale také výročí založení fakulty (1. 7. 2009), vše 
společně a ve velkém, s koncerty studentských 
kapel a vyhlášením nejlepších FIŤáků roku

•	 Nejlepší fakulta roku je soutěž, pořádaná 
Českou studentskou unií, a FIT se kromě celko-
vého třetího místa umístil také na první pozici 
v kategorii technických fakult

•	 SEDMA znamená seminář z dějin 
•	 Seznamovák pro nováčky v přírodě se spous-

tou her a informací pořádají sami naši studenti 
•	 Zeptejte se děkana a  to dvakrát za  semestr 

osobně nebo prostřednictvím sociálních sítí 
na to, co vás nejvíce zajímá nebo trápí, jedná 
se o veřejně prospěšné “grilování” děkana stu-
denty FIT!

Masarykův ústav vyšších studií

www.muvs.cvut.cz

Adresa
České vysoké učení technické v Praze
Masarykův ústav vyšších studií
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6

Ředitel 
prof. Ing. Vladimír Kučera DrSc., Dr. h. c.

Charakteristika organizace
MÚVS má postavení vysokoškolského ústavu. 
Nabízí studijní programy bakalářské, magisterské 
a  doktorské. Hlavními oblastmi vzdělávání jsou 
ekonomicko-manažerské vzdělávání, inženýrská 
pedagogika a jazykové vzdělávání. Kromě výuky 
v  akreditovaných programech nabízí MÚVS ko-
merční kurzy pro veřejnost. 

Místo výuky
Výuka probíhá v sídle MÚVS v Kolejní ulici v Praze 
Dejvicích, ale také v posluchárnách jiných fakult 
ČVUT v areálu v Dejvicích, nebo v areálu na Kar-
lově náměstí.

Studijní oddělení 
Studijní oddělení se nachází v  sídle MÚVS. Na-
lezneš ho v přízemí budovy, vlevo za recepcí. Vy-
staví ti zde potvrzení o studiu a jiné dokumenty 
spojené se studiem a zodpoví tvé dotazy týkající 
se studia. Na studijní oddělení choď vždy s inde-
xem! Na  nástěnkách před studijním oddělením 
najdeš všechny vyhlášky studijního odd.

Rozvrh
Rozvrh je pevně daný. Můžeš si pouze volit z na-
bídky aktuálně vypsaných povinně volitelných 
předmětů. 
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Zápis jazyka
Budeš studovat především angličtinu. Tvojí vý-
hodou je, že můžeš navázat na  svoji dosavadní 
znalost. Do skupiny budeš zařazen podle výsled-
ku orientačního testu, který absolvuješ po zápisu 
před začátkem semestru. Ve  vyšším ročníku si 
pak můžeš přibrat ještě další cizí jazyk (němčinu 
nebo španělštinu). Můžeš také chodit na jazyko-
vé kurzy na katedře jazykové výuky JASPEX. Tyto 
kurzy jsou už ale mimo rámec tvého studijního 
programu.

Studovna 
Pro vyřizování studijních záležitostí máš v  sídle 
MÚVS k dispozici studovnu. Nalezneš ji v přízemí 
naproti studijnímu oddělení. Otevřena je po celý 
den. Zde můžeš také za poplatek kopírovat. 

Knihovna 
Ústřední knihovna ČVUT se nachází na  adrese 
Technická 6, Praha 6. Vstup do budovy je pomocí 
studentského průkazu ČVUT či ISICu. Tady najdeš 
tištěné knihy, skripta, časopisy, slovníky, či získáš 
přístup k  odborným elektronickým databázím, 
elektronickým knihám a časopisům, aj.

Stravování
V  sídle MÚVS v  ul. Kolejní je v  suterénu budovy 
bufet, kde si můžeš zakoupit studená i teplá jídla. 
V budově jsou také automaty na nápoje a občer-
stvení. Využívat můžeš i okolní menzy – v budově 
Masarykovy koleje, či ve Studentském domě. 

Vstupní karty
Pro vstup do budovy musíš mít průkaz studenta 
ČVUT (ID karta ČVUT). Tu vydává Vydavatelství 
průkazů na  adrese: Bechyňova 3, Praha 6. Infor-
mace o  otevírací době a  telefonické kontakty 
najdeš na  webových stránkách ČVUT. Svou kar-
tu musí mít každý student. Jedna karta umožní 
pouze jeden průchod, takže nemůžeš pouštět 
své kamarády. I vstup k učebnám v ul. Kolejní je 
přes dveře na kartu. 

Wifi eduroam 
Návod na  připojení nalezneš na  adrese http://
net.muvs.cvut.cz/navody/wifi. Každý kdo využí-
vá eduroam musí dodržovat pravidla ČVUT (do-
stupná na webu ČVUT) a pravidla CESNET! Ta jsou 
dostupná na následujícím odkaze: 
http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is.

Intranet a studentský e-mailový účet
Rozvrhy, materiály pro výuku, informace o výuce, 
pořádaných akcích aj. najdeš na intranetu MÚVS. 
Dostupný je z adresy: 
https://intranet.muvs.cvut.cz.

Kromě toho má každý student zřízen e-mailový 
účet, na který mu jsou zasílána oficiální sdělení. 
Přístup k e-mailovému účtu je přes webové roz-
hraní https://mail.muvs.cvut.cz.

Heslo do intranetu a k emailovému účtu obdržíš 
na Studijním oddělení v úředních hodinách.

vědecké 
kalkulačky

a IT 

IKAN partner s. r. o. 
Budova NTK, Technická 6, 160 00 Praha 
6 tel.: +420 226 804 485, info@ikan.cz
www.ikan.cz

dále nabízíme

prodej a servis PC 
a notebooků

prodej brašen a obalů 
na notebooky

velkoformátový tisk výkup a prodej skript
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Sportoviště 

Neseď pořad na  přednáškách nebo u  počítače 
na koleji a udělej také něco pro své tělo. Krom
hodin povinné či dobrovolně výuky tělocviku 
můžeš využit následujících možnosti (nezapo-
meň, při rezervaci sportovišť máš jakožto student 
ČVUT slevu!).

Posilovny 

Posilovny jsou k  dispozici na  fakultách, ve  spor-
tovním centru Ústavu tělesné výchovy a  sportu 
(ÚTVS) Pod Juliskou 4, nebo na kolejích. Fakultní 
posilovny provozuje ÚTVS (podmínky využívání 
na  fakultních nástěnkách, nebo se zeptej přímo 
na  ÚTVS). Fakulta stavební má posilovnu ve  své 
budově v Dejvicích, Strojní fakulta na Karlově ná-
městí ve dvoře a Elektrotechnická fakulta na Kar-
lově náměstí v suterénu budovy E. Na většině ko-
lejí jsou posilovny, které spadají pod studentské 
samosprávy jednotlivých kolejí. 

Víceúčelová hřiště a sportoviště 

Areál Kotlářka 
Areál je umístěn nedaleko dejvického centra vy-
sokých škol (Na Kotlářce 7). Slouží pro výuku TV 
posluchačům všech fakult a  volná kapacita je 
nabízena studentům a  veřejnosti pro rekreační 
sportování. Najdeš zde dvě softbalová hřiště, tři 
kurty s povrchem MONDO (tenis, volejbal, malá 
kopaná či házená) a v neposlední řadě také mo-
derní šatny s kvalitním hygienickým zázemím. 

Dostaneš se sem ze stanice Dejvická asi za  pat-
náct minut pěší chůze nebo autobusem č. 131 
(Hradčanská – Na  Santince). Správce objektu: 
Václav Břicháček (tel.: 233 330 547, 602 838 797).

Informace o  pronájmu získáš u  správce, nebo 
na  www.utvs.cvut.cz, kde si můžeš rezervovat 
hodiny v on-line systému. Ceny jsou různé podle 
časových pásem.

Areál Juliska 
Areál se nachází v  blízkosti hotelu Crowne Pla-
za – ulice Pod Juliskou 4. Slouží potřebám výu-
ky TV všech fakult. Volná kapacita je nabídnuta 
studentům a  veřejnosti. V  současné době jsou 
k  dispozici dvě tělocvičny s  povrchem MONDO, 
určené pro tenis, volejbal, basketbal, sálovou ko-
panou a badminton. Dále velká hala o rozměrech 
24x42m na  hru volejbalu, basketbalu, florbalu, 
házené a badmintonu. Najdeš zde také vybavené 
fitcentrum s dostatečným množstvím nejrůzněj-
ších posilovacích strojů a  činek, hernu stolního 
tenisu, lukostřelbu a saunu. 

Pro zájemce o sportovní lezení je zde 13 m vysoká 
horolezecká stěna a  boulderingová lezecká stě-
na. Sportovní centrum disponuje dostatečným 
počtem moderních šaten s  hygienickým záze-
mím na vysoké úrovni. Dostaneš se sem tramvají 
č. 8 (konečná stanice Podbaba) nebo autobusy 
jedoucími ze stanice Dejvická směrem na  Such-
dol a Roztoky. 
Informace o pronájmu poskytnou: 
Naděžda Marvanová 
tel.: 224 351 824 či 72 8746 340),
Věra Hronová 
(tel.: 224 351 824 a 728 746 340). 
Rezervace je možné provádět i on-line: 
www.utvs.cvut.cz

Tělocvičny na Karlově náměstí
V samém centru města najdeš dvě malé tělocvič-
ny vhodné pro aerobik, karate, aikido, badmin-
ton, rekreační volejbal a florbal a judo sál s tatami, 
které jsou využívány pro výuku TV. Volná kapaci-
ta těchto zařízení je tu pro Vás. Časově výhodné 
je to zejména pro studenty FS a FEL, kteří zde mají 
pravidelnou semestrální výuku. Ze Strahovských 
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kolejí na Karlovo náměstí se dostaneš autobusem 
č. 176 asi za 20 min. Informace o pronájmu získáš 
na ÚTVS u Jany Oršošové (tel.: 602 875 272).

Areál Strahovských kolejí 
Rezervace pronajmu víceúčelových hřišť: 
Vrátnice bloku 9 (tel.: 234 678 209), 
odpovědny vedoucí: Stanislav Hubka (tel.: 234 
678 368). 

Kromě hřišť máš v areálu k dispozici dvacetimet-
rovou horolezeckou stěnu s převisem 2,1 m, šest 
základních cest, obtížnost pátého až sedmého 
stupně.

Rezervace: centrální recepce v bloku 1
ttel.: 234 678 111 nebo 234 678 201.

Provoz:
Po-Pá 07:00–22:00 

Koleje Podolí
Zde máš k dispozici dvě víceúčelová hřiště a posi-
lovnu, jejíž správu má pod patronátem Student-
ská unie.

Rezervace – hřiště: vrátnice (tel.: 244 105 111)
odpovědná vedoucí: p. Makulová.
posilovna (www.pod.cvut.cz)

Koleje Bubeneč 
Zde máš k dispozici jedno víceúčelové hřiště.
Rezervace: vrátnice (tel.: 224  311  105), od-
povědný vedoucí: Mgr.  Roman Klinger (tel.: 
233 342 806). 

Kam za kulturou 

Kulturní život a Praha patři k sobě asi jako Stu-
dentský život a pivo (slušňaci nechť si sem dosa-
dí „učeni“, popřípadě doplň dle libosti), a tak zde 
dále uvádíme alespoň malý fragment z obrov-
ského výběru, který se Ti den co den nabízí. 

Výběr je to čistě subjektivní, hlavně doufáme, 
že Tě od stěhovaní věci na kolej a sháněni skript 
navnadíme také ke zkoumáni jedné z nejpříjem-
nějších tváři Prahy.

Aktuální informace nalezneš například 
na známých portálech
www.novinky.cz/kultura/prehled
kultura.aktualne.centrum.cz
kultura.idnes.cz

Zajímavé tipy a  aktuality nalezneš na   
pis.eunet.cz, což je portál Pražské informační 
služby, dále na  www.cokdyvpraze.cz (interneto-
vá verze magazínu Co, kdy v Praze), v měsíčních 
periodikách (ptej se v  trafice například na  „Kul-
turní přehled“, tam je vše), nebo třeba na www.
kudyznudy.cz. Většina divadel a  klubů má své 
webové stránky, takže stačí do  vyhledavače za-
dat jejich název. 

Film 

Kino Aero 
Biskupcova 31, Praha 3 
www.kinoaero.cz
Dalo by se říci, že to je kino, kde najdete všechny 
nejlepší kousky kinematografie.

Mat 
Karlovo nám. 19, Praha 2 
www.mat.cz

Oko 
Františka Křížka 15, Praha 7 
www.biooko.net
Docela jiný pohled do světa filmu.

Ponrepo – Bio Konvikt
Bartolomějská 11, Praha 1 
www.nfa.cz
Kino Národního filmového archivu, pro filmové 
experty. 
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Evald 
Národní třída 28, Praha 1 
www.evald.cz
Klasické komorní kino.

Divadla 

Většina divadel nabízí výrazné studentské slevy. 
Některá představení bývají vyprodaná dlouho 
dopředu, a proto je potřeba si koupit (zarezervo-
vat) lístek s velkým předstihem. 

Divadlo Archa 
Na Poříčí 26, Praha 1 
www.archatheatre.cz
Kulturní centrum, kam se vyplatí chodit za  sou-
časným divadlem, nejlepšími koncerty, tancem. 
Kde je kavárna a bar, zkrátka vše. Na většinu vstu-
penek platí Studentská sleva.

Dejvické divadlo
Zelená 15a, Praha 6
www.dejvickedivadlo.cz
Výborné divadlo pět minut od dejvického areálu. 

Divadlo V Celetné 
Celetná 17, Praha 1
www.divadlovceletne.cz
Doporučujeme inscenace souboru Kašpar. 

Divadlo DISK
Karlova 26, Praha 1
www.divadlodisk.cz
Divadlo studentů DAMU se zajímavými divadel-
ními pokusy.

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
Štítného 5, Praha 3
www.zizkovskedivadlo-jc.cz
Divadlo nejslavnějšího českého génia. Vstupné 
se pohybuje od 100 Kč (pro studenty) do 300 Kč. 
Velice doporučujeme návštěvu! O lístky je obrov-
ský zájem, a  stát přes noc frontu má také svou 
atmosféru. 

Výstavy 

Národní galerie v Praze 
www.ngprague.cz
Stálé i dočasné expozice malířských, sochařských 
i grafických děl na několika místech v Praze. Ak-
tuální výstavy a další informace najdeš na webo-
vých stránkách. 

Galerie hlavního města Prahy 
Mariánské náměstí 1, Praha 1
www.citygalleryprague.cz
Galerie spravuje umělecká díla ve  vlastnictví 
města Prahy. Sbírky a  výstavy jsou zaměřené 
na 19. až 21. století. 

Galerie Rudolfinum 
Alšovo nám. 12, Praha 1
www.galerierudolfinum.cz

Výstavní síň Mánes 
Masarykovo nám. 250, Praha 1
www.nadace-cfu.cz

DOX Centrum současného umění
Poupětova 1, Praha 7
www.doxprague.org

Kluby

Klubů je v Praze bezpočet, zde je výběr těch (po-
dle nás:-) nejlepších z  nich. Sám (sama) si jistě 
brzy najdeš své oblíbené. 
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Blues Sklep
Liliová 10, Praha 1
www.bluessklep.cz
Vřele doporučujeme milovníkům jazzu a  blues, 
zkrátka milovníkům pořádné živé muziky. Okouz-
lující prostředí gotického sklípku, přiměřené 
vstupné a nápoje za dobré ceny.

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
musicbar.iquest.cz
Hudební klub v samém centru Prahy (hned vedle 
Václavského náměstí) s  příjemnou atmosférou, 
pop, rock a  Dj’s párty, tuzemské kapely i  zahra-
niční hosté.

Karlovy lázně
Smetanovo nábřeží 198/1, Praha 1

www.karlovylazne.cz
Největší klub ve střední Evropě, 4 podlaží, na ka-
ždém jiná hudba. Potkáš tady hodně cizinců, ka-
ždopádně zážitek.

Rock Café
Narodní 20, Praha 1
www.rockcafe.cz
Kultovní pražský rockový klub, přímo v  centru 
města.

Roxy
Dlouhá 33, Praha 1
www.klub.roxy.cz
Navštívení hodný klub v centru Prahy, hodně roz-
manitá produkce, pro příznivce taneční muziky 
jasná volba.

Vagón Music Club
Národní 25, Praha 1
www.vagon.cz
Komornější a dobře známý klub proslavený pun-
kovými koncerty a  diskotékami až do  brzkých 
ranních hodin.

Retro Music Hall
Francouzská 4, Praha 2
www.retropraha.cz
Hudební klub poblíž Náměstí Míru, hned vedle 
restaurace a music bar. 

Exit Chmelnice
Koněvova 219, Praha 3
www.exitchmelnice.cz
Známý hudební klub s vyloženě stylovým interié-
rem, rockové koncerty a taneční akce. 

Hells Bells
Na Bělidle 27, Praha 5
www.hellsbells.cz
Podzemní rockové doupě pro všechny rockery 
a  metalisty. Živé koncerty tuzemských i  zahra-
ničních kapel, velkoplošná projekce a na žízeň tři 
druhy točených piv.
Kain
Husitská 1, Praha 3
www.kain.cz
Komorní rockový klub na Žižkově.

Matrix Music Club
Koněvova 13, Praha 3
www.matrixclub.cz
Další ze stylových pražských klubů. Diskotéky, 
koncerty, více techno a taneční muzika.

Futurum Music Bar
Zborovská 7, Praha 5
www.futurum.musicbar.cz
Zavedený Smíchovský hudební klub s  netradič-
ním a zajímavým interiérem, hlavně rockové kon-
certy a pravidelné 80’s & 90’s party.

Kavárny, čajovny, hospůdky 

Pro inspiraci, jistě si najdeš své vlastní oblíbence.
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Cafe Technika
Technická 6, Prajha 6 (v přízemí NTK)
www.cafe-technika.cz
Kavárna přímo v srdci dejvického kampusu. Dvě 
patra se 150 místy k sezení v příjemném prostředí 
ti poskytnou ideální místo k posezení s kamarády 
či spolužáky. 

Irish Pub Merlin
Bělehradská 68, Praha 2
www.merlin-pub.cz
Vynikající restaurace poblíž I. P. Pavlova, 5 druhů 
točeného piva a dobré jídlo, to vše s příjemnou 
obsluhou a za rozumné ceny.

Pivnice U Sadu
Pospíšilova 2, Praha 3
www.usadu.cz
Jedna z mnoha dobrých Žižkovských hospod, to-
čené pivo, v suterénu bar a koktejly.

Čajovna U Dvou šálků
Blanická 8, Praha 2
www.cajiky.cz
Pohodová čajovna hned u metra.
Čajovna Ve věži
Na výšinách 1, Praha 7 
www.dojo.cz/cajovna
Čajovna v  netradičních prostorách vodárenské 
věže. 

Kostel

Kostel Nejsvětějšího Salvátora
Křižovnické náměstí 2, Praha 1 
(u Karlova mostu)
www.salvator.farnost.cz
Akademická římskokatolická farnost Praha. To-
máš Halík směřuje svá kázání především ke stu-
dentům, vyučujícím a  zaměstnancům všech 
pražských vysokých škol.



Jsme výhradním provozovatelem přenosové soustavy České republiky. Dispečersky
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Studentská unie ČVUT 

Vysoka škola, to není jen studium, ale také stu-
dentský život. Studentská unie ČVUT (SU) dělá 
Tvůj pobyt na  škole pestřejším a  zajímavějším, 
dává Ti možnost realizovat se. Můžeš si vybrat 
z nabídky sportovních, kulturních i vzdělávacích 
akcí. Každý se může zapojit do dění a podílet se 
na organizování nejrůznějších aktivit. Odměnou 
za  Tvou práci Ti budou cenné zkušenosti, noví 
přátelé a  zajímavé kontakty. Studentskou unii 
ČVUT tvoří téměř dvacet různých klubů, které 
pro Tebe a  veřejnost připravují nespočet pravi-
delných a ještě více nepravidelných akcí a aktivit. 
Veškeré důležité informace o  SU nalezneš vždy 
aktualizované na  webových stránkách www.
su.cvut.cz. Na Akci prvák, jež probíhá první dny 
semestru Ti pomůžou infopointy, kde se můžeš 
zeptat na  vše potřebné. Nyní Ti předkládáme 
stručný přehled akci a klubů:

•	 Ahoj Techniko – Strahov Open Air www. 
strahovopenair.cz - velkolepý hudební festival 
pod širým nebem

•	 Ahoj Techniko – Žij studentský život – celo-
denní prezentace klubů SU a  zábava v  areálu 
dejvického kampusu

•	 Studentský ples – http://studentskyples.cvut.
cz – oblíbená taneční a kulturní akce, každý rok 
s jinou tématikou

•	 MayDej – www.maydej.cz – přivítejme jaro 
v dobré náladě a zasportujme si

•	 Mezi bloky – www.mezibloky.cz – komorní al-
ternativní hudební festival v příjemném areálu 
Kolejí Podolí

•	 Národní prezentace – www.isc.cvut.cz prezen-
tace států zahraničních studentů s  bohatým 
doprovodným programem

•	 Čajovna – http://cajovna.sh.cvut.cz – příjemné 
posezení a široká nabídka nejrůznějších druhů 
čajů a přednášky o cestování

•	 Kolem světa – http://ks.sh.cvut.cz – poznej 
svět z cestovatelských zážitků, vyprávění a fo-
tek, pohledem jiných lidí

•	 Klub stolních her – http://stoh.su.cvut.cz – 
hráčské večery pro každého a  turnaje o  zají-
mavé ceny

•	 Chaos Bridge – http://bridge.su.cvut.cz – klub 
zaměřený na  hraní karetní hry bridge a  účast 
na turnajích

•	 Křesťanský klub – http://krestani.su.cvut.cz 
– otevřená setkání křesťanů a  dalších zajíma-
jících se o víru

•	 Galibi – http://galibi.su.cvut.cz – gay a lesbický 
spolek

Vzděláváme Tě

•	 Jazykové kurzy, semináře, Academia – www.
isc.cvut.cz – kurzy cizích jazyků vedené stu-
denty – rodilými mluvčími, naučné semináře 
osobního rozvoje, ale i jiná, volnější témata.

•	 Semináře Kariérního centra – www.karierni-
centrum.cz/seminare – semináře a přednášky 
osobního a profesního rozvoje

•	 Cisco Networking Academy – http://netacad.
siliconhill.cz, http://cna.dejvice.cvut.cz, www.
pod.cvut.cz/cnap Certifikovaný studijní pro-
gram pro budoucí síťové odborníky.

•	 Microsoft IT Academy – http://msit.siliconhill.
cz Certifikovaný studijní program MS techno-
logii.
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•	 Středisko Unixových echnologii – http://sut.sh.
cvut.cz Cyklus přednášek a cvičení z operační-
ho systému GNU/Linux.

•	 Autodesk Academia – http://autodesk.silicon-
hill.cz Certifikovaná školení produktů společ-
nosti Autodesk.

•	 Installfest –Víkend plný zajímavých přednášek 
a workshopů o otevřeném softwaru, primárně 
o systému GNU/Linux

Sportujeme spolu

•	 Sportoviště a posilovny – http://fitcentrum.sh.
cvut.cz , http://sportoviste.pod.cvut.cz Spor-
tovní areály na  odreagování se od  student-
ských povinností.

•	 Speleoklub – http://speleo.fbmi.cvut.cz Spe-
leo-alpinistický a speleologický klub.

Staráme se o Tebe

•	 Buddy program – http://www.isc.cvut.cz – 
program péče o  zahraniční studenty, dopro-
vázený mnoha akcemi. Zdokonal se v  cizím 
jazyce a poznej nové lidi!

•	 Koleje – zastupujeme studenty při jednání 
s vedením Správy účelových zařízení ČVUT.

•	 Kolejní tiskárny – své práce můžeš tisknout 
na veřejných tiskárnách.

•	 Síťové služby – trvalý přístup k Internetu a po-
skytování různých internetových služeb.

•	 Studovny – klidná místa na studium s připoje-
ním k Internetu.

•	 Televize – na kolejích můžeš sledovat digitální 
vysílání šířené po síti, a dokonce využívat i na-
hrávacího systému (http://dvbgrab.sh.cvut.cz).

Ostatní
Veletrh iKariera, server iKariéra
http://iKariera.cz – každý rok se firmy setkávají se 
studenty a domlouvají se na budoucím zaměst-
nání, brigádě nebo diplomové práci. Na serveru 
iKariera najdeš přehled pracovních příležitostí 

pro studenty technických VŠ.

Zahraniční praxe
http://www.cvut.iaeste.cz – využij možnosti za-
hraničních praxí ve firmách a díky získaným zku-
šenostem se pak lépe uplatni na trhu práce.

Audiovizuální centrum studentů ČVUT 
Skupina studentů, pořizujících digitální záznamy 
a on-line streaming přednášek, konferencí, spo-
lečenských událostí a dalších akcí. Více na strán-
kách www.avc-cvut.cz.

Kolejní kluby

Starají se o  blaho studentů ubytovaných na  ko-
leji, poskytují svým členům připojení k  Interne-
tu a další služby, jako je tisk dokumentů, vlastní 
emailová schránka, webový prostor, digitální 
televize po síti a její nahrávání. Komunikují s ve-
dením koleje, spravují a půjčují zájmové místnos-
ti. Kromě toho pořádají také různé společenské, 
sportovní a vzdělávací akce.
•	 Silicon Hill – www.siliconhill.cz
•	 Pod-O-Lee – www.pod.cvut.cz
•	 Masařka – www.mk.cvut.cz
•	 Orlík – www.ok.cvut.cz
•	 Klub Sinkuleho a Dejvické koleje 

www.sin.cvut.cz
•	 Buben – www.buk.cvut.cz
•	 Bion – www.bion.cvut.cz

Zahraniční kluby

Tyto kluby se starají o zahraniční studenty, kteří 
přijedou na  ČVUT, a  pomáhají jim překonávat 
počáteční obtíže v  neznámém prostředí. Také 
nabízejí studentům možnost vycestovat na praxi 
do  zahraničí, podívat se do  světa a  něco se při-
učit.
•	 Lokální centrum IAESTE ČVUT  

www.cvut.iaeste.cz
•	 International Student Club www.isc.cvut.cz



74 Volný čas

Podrobněji o studentských spolcích

Audiovizuální centrum ČVUT

Jsme skupinka nadšenců, která Ti může pomoci 
ve Tvém studiu, ale i zabavit Tě ve volném čase! 
Kameramani zachycující všední i  nevšední mo-
menty nejen studentského života, hračičkové 
s  plastelínou i  metry kabelů. Parta kamarádů, 
kteří si rádi hrají s profesionální technikou. Videa 
všeho druhu a mnohem více informací o nás na-
jdeš na www.avc-cvut.cz

Kdykoliv můžeme se zabýváme:
•	 Natáčením zajímavých přednášek, koncer-

tů i jiných akcí.
•	 Zvučením i nahráváním kapel.
•	 Streamingem.
•	 Střihem videí, postprodukcí i  grafickými 

efekty.
•	 Pořádáním školení o práci s videem a zvu-

kem.
•	 Vlastními projekty, teambuildingy a  tím, 

abychom si to všechno co nejvíc užili!

Hledáme nové členy, hledáme právě TEBE!
Baví Tě práce s videem? Nebo sis přál to alespoň 

zkusit? Vždy jsi měl po ruce kameru nebo foťák? 
Diktafon? Štětec? Rád si zpíváš, nebo třeba jen 
vlastníš hudební nástroj? Jsi dobrá kamarádka 
se svým počítačem? A třeba i jinými? Nebo radě-
ji pracuješ s lidmi a rád organizuješ i velké akce? 
Ráda tvoříš kolektivní díla stejně jako drobnůst-
ky? Nebo se chceš něčemu přiučit a  přitom se 
dobře bavit? I  proto se mezi nás přijď podívat! 
Že nic neumíš? Nevěř tomu! Co se videa a zvuku 
týče, vše co umíme, Tě rádi naučíme. Co neumí-
me, se možná naučíme právě od Tebe. A že by-
dlíš na Strahově nebo poblíž? O důvod víc, proč 
alespoň navštívit jedno z našich studií na bloku 
1 nebo 8!

Chceš stát za kamerou například na...
Mezinárodním filmovém festivalu Praha?
Filmovém festivalu Finále Plzeň?
Nejrůznějších akcích spolužáků, jako je Installfest 
nebo Čajovna?
Týdnu vědy a techniky?
Festivalu strahovských kapel?
Nebo chceš stát před kamerou?
Zažij i Ty spoustu legrace!

Neváhej a napiš nám! 
info@avc-cvut.cz
www.avc-cvut.cz

International Student Club, tam to žije!

Studium není jenom o učení, status studenta 
Ti dává mnoho výhod. Stačí je jen včas obje-
vit! 
Užij si party, sporty, výlety a bav se s novými ka-
marády z celého světa! Procvič si jazyk s rodilými 
mluvčími a využij jazykové kurzy zdarma! Reali-
zuj své nápady, vyzkoušej si práci v týmu, nebo 
jeho vedení a rozvíjej se v tom, co Tě baví! Získej 

www.avc-cvut.cz

www.avc-cvut.cz
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informace a  kontakty pro výjezd do  zahraničí!  
A  mnohem víc… Kde? V  International Student 
Clubu, v místě, kde se posouvají hranice i obzory. 
Feel the ISC spirit with us! 
www.isc.cvut.cz

Naše vize
Vizi ISC je vytváření mezinárodní komunity 
na ČVUT v Praze. Chceme integrovat zahraniční
studenty do  života v  České republice a  dění 
na naší univerzitě. Vytváříme prostředí, kde se se-
tkávají různě kultury a poznávají Čeští a zahranič-
ní studenti. Podporujeme aktivní zapojeni našich 
členů, jejich seberealizaci a osobní rozvoj v krea-
tivním prostředí, kde panuje otevřená a přátelská 
atmosféra. Tím přispíváme k porozuměni, přátel-
ství a spolupráci mezi jednotlivými národy v rám-
ci Evropy i celého světa.

Kde nás potkáte?
Jsme všude mezi vámi :-) Jsme docela běžní 
studenti, s  tím rozdílem, že si najdeme chvilku 
na  dobrovolnou činnost, která nás baví, oboha-
cuje a naplňuje. 

Určitě nás potkáte:
•	 Každé pondělí na Café Lingea
•	 Každou středu na  prezentacích našich zahra-

ničních studentů (párty)
•	 Na akcích typu Academia (besedy s osobnost-

mi), Veletrh studia v  zahraničí, International 
Culture Week (podzimní výstava fotografií)

•	 Ale určitě budeme každé odpoledne v našich 
centrech na Masarykově koleji H397 a na Stra-
hově blok 8 v prvním mezipatře, kde jsme i pro 
Vás a těšíme se na návštěvu.

Jak se zapojit
Pro začátek doporučujeme stát se „Buddym“ - 
průvodcem zahraničního studenta (kontaktová-
ním Buddy Coordinatora), nebo „Službou“ v na-
šich centrech na 2h týdně (kontaktováním Office 
Coordinatora). Pokud máš jasnější představu 

o tom, co by ses rád naučil(a), nebo vyzkoušel(a), 
není problém stát se ze dne na den členem jed-
noho z mnoha týmů (kontaktováním příslušného 
koordinátora – viz struktura na www.isc.cvut.cz).

Klub Čajovna

Klub Čajovna je alterna-
tivním místem pro tráve-
ní volného času na  Stra-
hovských kolejích. Vede 
jej parta nadšenců - dobrovolníků. Klub nabízí 
své příjemné prostředí studentům na  kolejích, 
a  nejen jim. Snaží se být oázou klidu v  rušném 
světě studentského života. Klub svým hostům 
nabízí kromě příjemného posezení kvalitní čaje, 
vodní dýmky, vynikající medovinu, či něco ma-
lého k zakousnutí. Členové klubu organizují pro 
své hosty taky různé kulturní akce, jako jsou ces-
tovatelské večery, koncerty, nebo ukázky čajo-
vých tradic. Přiďte se k nám podívat, pohodlně se 
usaďte, přivoňte k čaji a nechte se v myšlenkách 
unášet do dalekých krajů, kde byl čaj vypěstován.

Klub BEST

Toužíš během stu-
dia poznat studenty 
z  celé Evropy, cesto-
vat a  nabrat zkušenosti s  prací v  mezinárodním 
kolektivu? Zlepšit si angličtinu a  parádně si při 
tom užít? Pak je BEST organizací přímo pro Tebe! 
Už přes 20 let sjednocuje BEST studenty tech-
nologických univerzit z 30 zemí po celé Evropě. 
Chceme, aby měli studenti možnost seznámit se 
se studenty z  jiných zemí, s  jejich kulturou, tra-
dicemi a  v  neposlední řadě dále rozvíjet i  jejich 
vzdělání.

Jak toho dosáhnout?
Hlavní činností BESTu je pořádání různých akcí:
vzdělávacích kurzů, inženýrských soutěží, vzdělá-
vacích sympozií, volnočasových kurzů….a mno-
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ha dalších aktivit interního charakteru :)
Na všech akcích je účastníkům věnována ta nej-
vyšší péče. Od  ubytování, přes stravu, vzdělá-
vací program vedený univerzitními profesory či 
odborníky v  oboru, až po  volný čas. Vzhledem 
k tomu, že se na kurzech schází studenti z desítek 
zemí, o zábavu opravdu není nouze. Na inženýr-
ských soutěžích bývají navíc úspěšným soutěží-
cím nabízeny stáže v technických firmách – díky 
BESTu je tak už při škole (a navíc zábavným způ-
sobem) možno rozjet slibnou kariéru.

Chtěl by ses stát součástí toho všeho? 
Rádi přivítáme všechny nové členy naší LBG (Lo-
cal BEST Group) Prague! Žádné konkrétní poža-
davky nejsou - stačí, pokud jsi aktivní a  nebojíš 
se výzev. Ze začátku se lehce rozkoukáš, pojedeš 
s námi na motivační víkend nebo podobnou akci 
a časem se můžeš rozhodnout, do kterého týmu 
naší LBG by ses chtěl přidat. Ať už to ale bude kte-
rýkoliv, dostane se ti nezapomenutelných zážit-
ků a  nabereš takové množství zkušeností, že už 
tě v životě překvapí máloco. Pro bližší info koukni 
na naše stránky a nech se ovanout with the BEST 
spirit! http://www.bestprague.cz, http://www.
best.eu.org

Silicon hill

Klub Silicon Hill je největším klubem Studentské 
unie, může se pyšnit zhruba čtyřmi tisíci členů, 
převážně obyvateli kolejí Strahov. Svým členům 
nabízí aktivní trávení volného času od  sportu, 
přes umění, vzdělávání v  lokálních akademiích, 
až po taneční lekce či možnost navštěvování zá-
jmových mísností. Klub pořádá strahovskou Akci 
prvák, ale také hudební festival SHOW či Install-
fest pro příznivce open source.

Vše potřebné najdeš na
http://wiki.siliconhill.cz – vše, co je potřeba pro 
pobyt na Srahově znát je zde k nalezení,
http://support.siliconhill.cz – ideální domovská 

stránka pro všechny strahováky, http://info.sili-
conhill.cz - takové strahovské novinky či idnes.

Galibi

Jsi gay a  rád bys na  vejšce v  Praze poznal nové 
kamarády?
Pak přijď mezi nás do  vysokoškolskéhostudent-
ského klubu Galibi. Najdeš nás každou druhou 
středu v  měsíci na  pravidelných setkáních, kam 
chodí kluci prakticky ze všech škol v Praze, takže 
je pořád o čem si povídat a určitě mezi nás snad-
no zapadneš. Scházením se u piva naše aktivity 
ale rozhodně nekončí!
A nebo to chceš roztočit na pořádné party? Pak 
zkus taneční Galibi party, kde můžeš s ostatními 
oslavit třeba svou první zdolanou zkoušku. Takže 
pokud máš chuť a čas, rádi Tě mezi sebou přivítá-
me. Klub Galibi je tu pro každého, komu se mezi 
námi líbí, (nejen) pro kluky z  řad gay komunity. 
Určitě se ale mrkni na náš web, ať víš, o čem Galibi 
celé je... www.galibi.cz 

VŠ LIGA

Tenis, squash 
a badminton
VŠ LIGA pořádá pro všechny pražské vysokoško-
láky se zájmem o  sport tři amatérské soutěže 
- squashovou ligu, badmintonovou ligu a  nově 
od června 2010 i tenisovou ligu. Všechny ligy jsou 
určeny hráčkám a hráčům všech úrovní. Budete 
hrát se soupeři se stejnou výkonností, poznáte 
nové kamarády, budete se díky různým herním 
stylům rychleji zlepšovat a  ještě si pořádně za-
sportujete!
 
Ještě jste některý z našich sportů nehráli a chtě-
li byste začít? Liga je určena i  pro začátečníky, 
kteří tenis, squash či badminton ještě nehráli. 
Postupně se naučíte pravidla a zásady hry. V říjnu 
proběhnou infoschůzky, krátké tréninky pro za-
čátečníky a exhibice profesionálních hráčů, kteří 
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Vám vysvětlí základy. Organizujeme také teniso-
vé, squashové a  badmintonové kempy, turnaje, 
školeni, soustředěni a další sportovní i společen-
ské akce, které jsou určené všem studentům, ne-
jen hráčům semestrální ligy.

Proč tenis, squash či badminton?
Všechny tyto sporty mohou doporučit studenti 
z  celého světa jako skvělou zábavu, odpočinek 
od školy a způsob, jak se seznámit s novými lidmi. 
Stačí jenom přijít na úvodní schůzku!

Co nabízí VŠ LIGA?
•	 Slevy v partnerských sportovních centrech
•	 Nové spoluhráče a kamarády
•	 Čtyři zápasy za měsíc, kdy a kde chcete
•	 Jednoduchou organizaci přes webové stránky
•	 Zajímavé ceny od sponzorů
•	 Turnaje, tréninky, exhibice

A jako bonus Beach volejbal
Beachvolejbalové soutěže ve  VŠ LIZE probíhají 
formou turnajů pro smíšené páry. Turnaje máme 
rozděleny podle úrovní na turnaje pro začáteční-
ky a turnaje pro pokročilé. Po každém turnaji roz-
dělujeme drobné ceny, po celé sezóně vyhlašu-
jeme a odměňujeme tři nejlepší hráčky a hráče.
Bližší informace, přihlašování a aktuální přehled 
všech akcí najdeš na www.vsliga.cz

Kontakt: Jakub Hojer, tel. 737 283 338, e-mail: ja-
kub.hojer@vsliga.cz.

Křesťanský klub

Společenství tvořící Křesťanský 
klub se pravidelně scházejí v prů-
běhu celého akademického roku a nabízejí mož-
nost mše svaté, modliteb, chval, duchovních roz-
hovorů, studia Bible a  různé další aktivity. Akce 
se většinou konají v  prvním mezipatře bloku 8 
strahovských kolejí. 

Podrobnosti najdeš na našich webovkách http://
kklub.spolco.cz. 

Akademická 
duchovní 
správa

Rádi přemýšlíte? Hledáte svou životní filozofii? 
Jste zvědaví a  kladete si otázky, které vaši vrs-
tevníci nechápou, nechtějí se o nich bavit nebo 
na ně neumí odpovědět? Zajímáte se o východní 
moudrost a filozofii? Co kdybyste zkusili dát šanci 
něčemu, co formuje Evropu již 2000 let. 

ADS je studentská organizace kladoucí si za  cíl 
rozvoj studentů v netechnických oblastech. Ne-
jde ovšem pouze o  vzdělávací semináře. Naším 
specifikem je zaměření na  otázky víry, filozofie, 
teologie, psychologie, sociologie a  dalších hu-
manitních věd. Organizujeme například kurz zá-
kladů věrouky, kde jsou vítáni všichni, i studenti 
bez vyznání. Dáváme prostor k  rozvoji netech-
nického uvažování s důrazem na kritické myšlení. 
Organizujeme besedy s  významnými osobnost-
mi, semináře, divadelní večery. Jezdíme na výlety 
a pořádáme sportovní akce. Debaty a besedy se 
zajímavými osobnostmi českého kulturního ži-
vota následují po středeční mši svaté. 
 
Pravidelné bohoslužby: každou středu ve  20:00 
a neděli v 11:30 v kostele sv. Bartoloměje v Barto-
lomějské ulici na Praze 1 – Starém Městě. Na mši 
zpívá náš studentský sbor, ve kterém jste vítáni. 
Na Strahovských kolejích se každé úterý od 20:00 
schází naše studentské společenství.

Akademický rok 2012/2013 zahajujeme slavnost-
ní mší „Veni Creator Spiritus“ v  kostele sv. Bar-
toloměje dne 10. října 2012 od  20:00. Mši bude 
celebrovat Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup 
pražský, který poté pobeseduje se studenty.
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Klub stolních her STOH

Hledáte program na dlouhé podzimní a zimní ve-
čery? Pokud byste rádi trochu netradiční zábavu, 
přijďte se podívat k nám!
Co vám můžeme nabídnout? Tak především více 
než 250 her, které si u nás můžete zahrát kdykoliv 
během Volných hraní. Dále pak “hermany”, kte-
ří vám vybranou hru vysvětlí, když ji nebudete 
umět. Jednou za čas pořádáme turnaje, kde mů-
žete zjistit, jestli tu kterou hru umíte opravdu nej-
líp ze všech. No a v neposlední řadě skvěle stráve-
ný večer v přátelské atmosféře, s  lidmi stejného 
věku a zájmů. 

Najdete nás na  Strahově na  bloku 6 (vchod 
od  bloku 7, společně s  čajovnou). Otevřeno 
máme vždy v  pondělí, ve  středu a  ve  čtvrtek, 
od 19:00 do minimálně 23:00, občas až do rána.

Více informací na: http://stoh.su.cvut.cz

Studentská krev

Jsi student? Daroval jsi na kte-
rékoli transfůzní stanici v  ČR 
krev? 
I na ČVUT je možné se realizovat v humanitárních 
projektech. Důkazem toho je projekt Studentská 
krev. Ve  spolupráci se Studentskou unií ČVUT, 
samotným ČVUT, Českým červeným křížem 
a transfůzními stanicemi vznikl před 3 roky tento 
projekt. Hlavním cílem je oslovení nových dárců 
krve z  řad studentů vysokých popř. středních 
škol. Přiblížení problematiky touto formou má 
naučit studenty pravidelnému bezpříspěvkové-
mu darování krve na  transfůzních odděleních. 
V případě úspěšného darování krve obdrží - stu-
dent dárce - triko s  logem projektu Studentská 
krev a  dále dárek v  podobě voucheru od  spon-
zora aktuálního ročníku. Organizátoři Studentské 
krve (především dobrovolníci z klubů SU ČVUT) 
vydávají odměny dárcům a  také organizují spo-

lečné odchody na  transfůzní oddělení v  Praze. 
Dále se pro studenty konají přednášky na  kole-
jích ČVUT s  tématem darování krve, kterých se 
účastní odborníci z  transfůzních stanic. Projekt 
se dostal do  podvědomí i  na  České zemědělské 
univerzitě, kde byla navázána spolupráce taktéž 
se studentskou organizací. Uplynulý třetí ročník 
ukázal stoupající zájem o  projekt tohoto cha-
rakteru, a proto se nyní pracuje na dalším roční-
ku, který bude rozšířen o  další pole působnosti 
na ostatních pražských univerzitách a  jeho start 
bude na  začátku října 2012. Tak neváhejte a  za-
pojte se!

Více informací na: www.studentskakrev.cz
e-mail: info@studentskakrev.cz
FB stránky: www.facebook.com/studentskakrev
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Různé

Lékařská péče 

Zejména ti mimopražští z  Vás budou řešit pro-
blém, kam zajít za  lékařem v  případě nemoci 
a různých zdravotních problémů. Jednou z mož-
ností je navštívit Městskou polikliniku Praha či 
Polikliniku ve Studentském domě, které zajišťují 
péči preventivní, diagnostickou a  léčebnou pře-
devším mladé generaci – studentům. Výhodou 
je, že polikliniky nabízí zdravotní péči téměř 
ve všech oborech s nepříliš dlouhými objednací-
mi dobami u ambulantních specialistů, primární 
péči poskytuji zkušení praktičtí lékaři.

Mohu si vybrat svého lékaře?
Většina fakult svým studentům praktického lé-
kaře nepřiděluje. Každý má právo na svobodnou 
volbu lékaře.

Musím se u praktického lékaře registrovat?
Registrován(a) můžeš být pouze u jednoho prak-
tického lékaře a záleží na Tobě, zda zůstaneš u lé-
kaře v místě svého bydliště, nebo se zaregistruješ 
u lékaře v Praze. U něj pak budeš využívat pravi-
delné zdravotní péče a bude vést Tvoji zdravotní 
dokumentaci. Registraci můžeš změnit jednou 
za tři měsíce. V každém případě zůstává možnost 
akutního ošetřeni u  jiného praktického lékaře 
včetně pohotovosti služby (např. v místě trvalého 
bydliště, při dovolené atd.). 

Musím se registrovat u lékařů specialistů?
V  případě, že Tvůj stav vyžaduje neodkladnou 
péči, doporučení praktického lékaře není nutné. 
V případě, že Tvoje potíže nejsou akutní, je lepší 
nejdříve navštívit praktického lékaře. Ten Ti v pří-
padě potřeby specializované péče vydá dopo-
ručení k  odborné péči, nebo žádost o  vyšetřeni 
specialistou, který má smlouvu s Tvojí zdravotní 

pojišťovnou. Na  stomatologii a  gynekologii se 
chodí vždy přímo.

Je preventivní prohlídka povinná?
Není. Preventivní prohlídky by měl každý v zajmu 
vlastního zdraví pravidelně absolvovat u  svého 
praktického lékaře, kde je registrován.

•	Poliklinika	ve Studentském	domě
Bechyňova 3 (Studentský dům, 2. patro), Praha 6
K dispozici jsou studentům praktičtí lékaři, něko-
lik ambulantních specialistů a zubních lékařů.

Poliklinika nemá webové stránky, k  vyhledání 
lékařů ordinujících ve Studentském domě dopo-
ručujeme stránku www.znamylekar.cz, do vyhle-
dávacího řádku zadat: Bechyňova 3.

•	Městská	poliklinika	Praha
Spálená 12, Praha 1
Zde jsou soustředěni praktičtí lékaři, ambulantní 
specialisté a stomatologové, v budově polikliniky 
funguje také zubní pohotovost a  praktická po-
hotovost pro dospěle (LSPP). Seznam lékařů MP 
Praha, jejich telefony a ordinační doby nalezneš 
na www.prahamp.cz

Sdělení pro studenty ze zemí EU a EHP:
Pokud lékaři v  jiném členském státu předložíš 
evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo 
potvrzení dočasně nahrazující nezbytnou zdra-
votní péči, máš nárok na  ošetření za  stejných 
podmínek jako místní pojištěnci. S průkazem (či 
potvrzením) by sis měl v Praze dojít do pojišťov-
ny (např. VZP, OZP…) a provést registraci průkazu, 
bude Ti vystaveno potvrzení o  registraci. Díky 
registraci průkazu v pojišťovně se vyhneš nadby-
tečným administrativním úkonům v ordinacích.

Sdělení pro studenty ze zemí mimo EU:
Pokud patříš k  zahraničním studentům ze zemí 
mimo EU, kteří byli na studia v ČR přijati na nákla-
dy ČR, bude Ti poskytnuta zdravotní péče v roz-
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sahu a  za  stejných podmínek jako českým stu-
dentům. Pokud patříš mezi skupinu zahraničních 
studentů studujících v  ČR na  vysokých školách 
na vlastní náklady či náklady svého státu, musíš 
si veškerou zdravotní péči hradit, nebo zajistit 
smluvní zdravotní pojištění. Jestliže pocházíš ze 
země, se kterou má ČR uzavřenou mezivládní do-
hodu, a nezajistil sis smluvní zdravotní pojištění, 
bude Ti poskytnuta zdravotní peče v rozsahu sta-
noveném těmito dohodami.

Městská doprava

V  Praze funguje systém městské hromadné do-
pravy, zajišťovaný hlavně metrem, tramvajemi 
a autobusy.
 
Metro
Metro tvoří 3 linky, které propojují nejdůležitější 
části Prahy. Na 3 stanicích lze přestoupit z jedné 
linky na druhou. Na Muzeu z A na C, na Florenci 
z C na B a na Můstku z A na B. Metro jezdí od půl 
páté ráno, poslední vyjíždí vždy o půlnoci z kaž-
dé konečné. Pozor, od letošního roku vyjíždí po-
slední metro v pátek a sobotu v noci stejně jako 
v týdnu, v 0:00 z každé konečné, s výjimkou mi-
mořádných akcí.

Tramvaje
Jezdí po  cele Praze. V  pracovní dny jezdi od  4 
hod do půlnoci, intervaly se liší podle denní doby 
a důležitosti linky, přes den obvykle nebývají del-
ší než 10 min. Po osmé hodině večerní většinou 
nejezdí častěji než 3x za hodinu. O sobotách, ne-
dělích a svátcích některé linky nejezdí vůbec.

Autobusy
Jezdí tam, kde nejezdí tramvaje, často představu-
jí nejrychlejší způsob dopravy po okrajích Prahy. 
Většina linek jezdi po 10 minutách.

Vlaky
Po Praze můžeš na platnou „tramvajenku“ jezdit 
také vlakem. Jedná se o  velmi rychlý doprav-

ní prostředek, který ovšem nejezdi tak často. 
Jízdenka neplatí na  všechny vlaky, ale pouze 
na  osobní vlaky a  některé rychlíky. Mezi méně 
tradiční dopravní prostředky, které můžeš v Pra-
ze využit rovněž na  tramvajenku, patří přívozy 
a petřínská lanovka. Tu jistě oceníš, zejména po-
kud jsi ubytovaný(a) na Strahově. V  letní sezoně 
jezdí každých 10 minut, mimo sezonu po 15 mi-
nutách. Cesta trvá pouhé 4 minuty.

Kolik to všechno stojí a kde si to zařídím? 
V  Praze existuje systém časových jízdenek, tzv. 
OPENCARD. Vypadá jako kreditní karta a  na  ni 
si nahraješ časový kupon. (Vydání karty ale není 
krátkodobou záležitostí a v současné době je tro-
chu nejisté její přežití. Přesto je preferovaná Do-
pravními podniky.) Nejvýhodnější je tříměsíční 
studentský kupon za 720 Kč, měsíční stoji 260 Kč. 
OPENCARD si zařídíš na prodejních místech Do-
pravního podniku, které se nacházejí na  důleži-
tých stanicích metra (Můstek, Muzeum, Roztyly, 
Anděl, Nádraží Holešovice a některé další).

Jednotlivé jízdenky
V Praze existují tři základní typy jízdenek. Nepře-
stupní na 30 min. a nebo 5 stanic metra za 24 Kč, 
přestupní za 32 Kč na 75 a o víkendu 90 min., a 24 
hodinová za 110 Kč. 30minutovou, 90minutovou, 
24hodinovou a  třídenní jízdenku si můžeš také 
objednat pomocí SMS zprávy, a to zasláním zprá-
vy s textem DPT(cena příslušné jízdenky – 24, 32, 
110 nebo 310) na číslo 902 06. SMS jízdenky stojí 
příslušný obnos peněz..
 
Noční doprava
V noci se dostaneš po Praze prakticky všude, ale 
pomaleji. Tramvaje mají 9 linek (linky 51 – 59 ), 
které jezdí po 30 minutách, a všechny se sjíždějí 
v zastávce Lazarská, kde jsou zajištěné přestupy. 
Autobusy (linky 501 – 513) mají také několik pře-
stupních uzlů, a to zastávky I. P. Pavlova, Náměstí 
Republiky, Strossmayerovo náměstí, Palmovka 
a  Anděl. Většina autobusových linek jezdí také 
po 30 minutách.
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Spojení z Dejvic

Karlovo náměstí a Trojanova ul.

Trója – ulice V Holešovičkách

Florenc

Horská ulice a Albertov

Josefov, Břehová ul. a okolí

Konviktská a Husova ulice

Spojení ze Strahova

Karlovo náměstí a Trojanova ul. 

Troja – ulice V Holešovičkách

Florenc

Josefov, Břehová ul. a okolí

Konviktská a Husova ulice

Odkud/Kam Spoje Čas

Dejvická Metro A

Můstek Metro B

Karlovo náměstí 20 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Dejvická Metro A

Muzeum Metro C

Nádraží Holešovice 186, 102

Kuchyňka 30 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Dejvická Metro A

Staroměstská 10 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Dejvická Metro A

Můstek 20 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Stadion Strahov 176

Karlovo náměstí (18, 24) 15 min

(Albertov) náměstí 25 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Koleje Strahov 143, 149, 217

Dejvická Metro A

Muzeum Metro C

Nádraží Holešovice 186, 102

Kuchyňka náměstí 40 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Koleje Strahov 143, 149, 217

Malovanka 8

Florenc 30 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Koleje Strahov 143, 149, 217

Dejvická Metro A

Staroměstská 25 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Stadion Strahov 176

Švandovo divadlo 9

Národní třída 30 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Dejvická Metro A

Muzeum Metro C

Florenc 20 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Dejvická Metro A

Můstek pěšky

Václavské náměstí 24

Albertov 25 min

Koleje Strahov 217

Anděl Metro B

Florenc náměstí 30 min
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Spojení z Podolí

Dejvice

Karlovo náměstí a Trojanova ul.

Troja – ulice V Holešovičkách

Florenc

Horská ulice a Albertov

Josefov, Břehová ul. a okolí

Konviktská a Husova ulice

Pražského povstání Metro C

Můstek Metro B

Národní třída 25 min

Pražského povstání 18

Karlovo náměstí 15 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Pražského povstání Metro C

Muzeum Metro A

Dejvická 20 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Pražského povstání Metro C

I. P. Pavlova 22, 6, 16, 4, 10

Karlovo náměstí 15 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Pražského povstání Metro C

Nádraží Holešovice 186, 102

Kuchyňka 25 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Pražského povstání Metro C

Florenc 10 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Pražského povstání 18

Albertov 15 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Pražského povstání Metro C

Muzeum Metro A

Staroměstská 15 min

Odkud/Kam Spoje Čas

Pražského povstání 18

Národní třída 25 min
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Mapky

Josefov, Břehová ulice a okolí
1 – Menza UK

Florenc
1 – Menza UK

F4 – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

F6 – Fakulta dopravní
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Dejvice
1 – Studentský dům (menza, poliklinika, ...)
2 – Rektorát ČVUT
3 – Technická menza
4 – Masarykova kolej
5 – Dejvická kolej
6 – Bubenečská kolej
7 – Koleje Orlík

8 – Areál Juliska
9 – Národní technická knihovna
F1 – Fakulta stavební
F2 – Fakulta strojní
F3 – Fakulta elektrotechnická
F5 – Fakulta architektury



Různé 85

Oblast Karlova náměstí a Trojanovy ulice
1 – Hlávkova kolej
2 – Menza
3 – Tělocvična

F2 – Fakulta strojní
F3 – Fakulat elektrotechnická
F4 – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Trója
F4 – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
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Strahov
1 – Správa účelových zařízení
2 – Menza Strahov

3 – Koleje Strahov
4 – Stanice lanovky Petřín

Podolí
1 – Koleje Podolí 2 – Menza
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Oblast Konviktské a Husovy ulice
1 – Betlémská kaple
2 – Menza UK

F6 – Fakulta dopravní

Albertov
1 – Menza UK
2 – Menza v budově FD

F2 – Faklta strojní
F6 – Fakulta dopravní
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Anketa

Líbil se ti Průvodce Prváka? Nebo ti naopak 
chyběly nějaké informace a máš nějaké připo-
mínky?
Pokud si na předchozí otázky odpověděl kladně, 
tak nás ohodnoť na: http://www.iaeste.cz/anketa

Až dosloužím, chci do sběru.



§ 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.: Za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani 
jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.
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