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SLOVO REKTORA

Milé studentky a milí studenti,

jsem moc rád, že jste si pro své studium 
vybrali právě České vysoké učení tech-
nické v Praze, nejstarší technickou uni-
verzitu v Evropě a nej-větší technickou 
univerzitu v České republice a ve střední 
Evropě.

Před vámi u nás studovaly takové osob-
nosti, jako například František Křižík, 
Stanislav Bechyně, Zdeněk Bažant, 
František Josef Gerstner, Eva Jiřičná, 
Senta Čermáková, Dana Drábová 
a mnozí další. Jsem pyšný na naše 
absolventy a těším se, že se i vy přidáte 
do jejich řad. 

Studium na ČVUT není snadné, ale 
vynaložená energie se vám určitě vypla-

tí - umožní vám výborné uplatnění a nadprůměrné finanční ohodnocení 
i při současné nelehké situaci na trhu práce. Absolventi ČVUT nejsou 
nezaměstnaní.

Kromě studia vás čekají zajímavé akce a aktivity více než dvaceti stu-
dentských klubů, které jsou soustředěny pod Studentskou unií ČVUT. 
Nabídneme vám také vzdělávací akce Kariérního centra ČVUT, které 
pořádá semináře, osobnostní testování, personální poradnu a různé 
soutěže. V Centru informačních a poradenských služeb CIPS ČVUT 
vám nabídneme studijní a psychologickou poradnu a také volnočasové 
aktivity, jako jsou hudební a výtvarné dílny.

Věřím, že vám příručka prváka od IAESTE, kterou držíte v ruce, usnad-
ní první kroky na půdě ČVUT a pomůže vám se snadněji začlenit do 
studentské komunity.

Ať se vám na ČVUT dobře studuje a ať doba strávená na naší universitě 
patří k těm zážitkům, na které se v životě vzpomíná jen v dobrém.

Petr Konvalinka

rektor ČVUT

pro pravidelné

dárky,

dárce

Darovat krevní plazmu lze pravidelně jednou za 14 dní.

Dárci mají nárok na finanční 
náhradu svých nákladů 
spojených s darováním ve výši 
400 Kč za každý úspěšný odběr.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Rektorátu ČVUT za 
vstřícný přístup a všem 
fakultám a ostatním součástem 
a organizacím ČVUT za pomoc 
s přípravou Průvodce prváka.

Děkuji všem společnostem, 
které v této brožuře inzerovali 
a pomohly tak uhradit náklady 
na její tisk.

Největší díky patří hlavně celému 
týmu IAESTE, bez kterého by 
Průvodce prváka vůbec nemohl 
vzniknout. 

Největší zásluhy mají:

Lenka Andrášová 
Alžběta Vachelová 
Alice Svobodová 
Saša Zejnilović 
Tomáš Roubal 
Zbyněk Škoda 
Kristián Klimt 
Michaela Militká 
Martina Jandová 
Klára Kačenová 
Michal Umlauf 
Petr Fabián

Doufám, že tato brožura bude 
opravdu tvým průvodcem a naj-
deš v ní všechno, co potřebuješ 
vědět.

 
František Brynda 

Koordinátor Průvodce  
prváka 2014
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6 7

Ú
vo

d

Ú
vo

d

O IAESTE

Kdo jsme
IAESTE (The International Asso- 
ciation for the Exchange of Stu-
dents for Technical Experience) 
je mezinárodní, nevládní a nezis-
ková organizace, která sdružuje 
mladé lidi po celém světě.

IAESTE International bylo zalo-
ženo v roce 1948 a tehdejší  
Československo bylo také jednou 
ze zakládajících zemí. Od svého 
vzniku se IAESTE rozšířilo do 
více než 85 zemí světa.

Mezi hlavní cíle IAESTE České 
republiky patří rozvoj mezinárodní 
spolupráce a porozumění, rozvoj 
jazykových a odborných znalostí 
studentů prostřednictvím organi-
zování odborných praxí v zahra- 
ničí.

V České republice působí IAESTE 
na 7 největších technických 
vysokých školách (ČVUT v Praze, 
VŠCHT v Praze, VUT v Brně, ZČU 
v Plzni, UTB ve Zlíně, Technické 
univerzitě v Liberci (TUL), VŠB-
TU Ostrava), kde má svá centra.

Naše poslání
IAESTE je skupina lidí, která se 
Ti snaží ulehčit život od prvního 
dne na škole. Bude Tě provázet, 
umožní Ti získat zahraniční stáž, 
pomůže Ti se získáváním uži-
tečných zkušeností, a to dokud 
nevystuduješ a nenajdeš si za- 
městnání.

Naše projekty

Mezinárodní výměnný 
program
Je to náš projekt #number one!. 

Každoročně tak má možnost 
vyjet na stáž asi stovka českých 
studentů. V rámci tohoto progra-
mu také pomáháme zahraničním 
studentům, kteří přijeli do České 

republiky, s příjezdem, ubytová-
ním apod. A také pro ně pořádá-
me kulturní či společenské akce.

Jobportál iKariéra.cz
iKariéra.cz je webový portál 
zaměřený na studenty a absol-
venty technických oborů z celé 
České republiky. 

Máš zde možnost  najít si práci, 
brigádu nebo téma bakalářské 
a diplomové práce. Můžeš zde 
najít i užitečné rady do života, 
například jak napsat životopis.

www.ikariera.cz

Katalog iKariéra
Je to katalog pracovních příleži-
tostí, který informuje studenty 
a absolventy technických vyso-
kých škol o trhu práce a aktu-
álních nabídkách společností. 
Vydává se v tištěné i elektronic-
ké podobě a je k dostání zdarma. 
Najdeš ho většinou ve stojanech 
u vstupu do jednotlivých fakult. 

Veletrh pracovních 
příležitostí neboli Veletrh 
iKariéra
Jedná se o nejprestižnější vele-
trh pracovních příležitostí zamě-
řených na studenty a absolventy 
technických vysokých škol. Koná 
se každoročně začátkem břez-
na v dejvickém kampusu ČVUT 
v Praze. Letos se ho zúčastnila 
více než stovka firem a několik 
tisíc studentů.

http://veletrhikariera.cz/

Den iKariéra
Jedná se o obdobu Veletrhu 
iKariéra, ale v menším měřítku.
Koná se každý rok na podzim 
v prostorách ČVUT. 

Máš zde další možnost navázat 
přímý kontakt se zástupci firem 
a navštívit jejich prezentace.

Online career fair
Mezinárodní online veletrh, po- 
dobný Veletrhům iKariéra, kde 
se vystavovatelé a návštěvníci 
z celého světa nepotkávají na 
univerzitách, ale prostřednictvím 
internetového prohlížeče. Koná 
se na jaře.

SCOPE (IDE)
Mezinárodní projekt pro studenty 
IT - SCOPE (nově IDE), který pro-
bíhá v létě. Studenti jsou celé dva 
měsíce pod vedením profesionál-
ních mentorů z firem a pracují 
v mezinárodních týmech na pro-
jektech z praxe, které jim zadají 
zkušené firmy na poli informač-
ních technologií. Součástí projek-
tu je řada odborných přednášek 
o nejmodernějších technologiích 
a zdokonalování soft skills. Více 
informací naleznete na: 

get-in-scope.cz 

http://www.ideprague.com/

MALTA
MALTA (Malé Aklimatizační Letní 
Tmelení Akademiků) je sezna-
movací akce pro nové studenty 
Fakulty stavební ČVUT v Praze. 
Na tomto kurzu se nejen seznámí 
s budoucími spolužáky, ale také 
mají možnost vyzkoušet si for-
mou her fungování na univerzitě, 
poznat nejrůznější studentské 
kluby a vůbec si osahat vyso-
koškolskou atmosféru se vším 
všudy.

MALTA je jediný seznamovací 
kurz pro studenty Fakulty stave- 
bní ČVUT Praha! 

http://malta.iaeste.cz/

Průvodce prváka
Je to tištěná brožura vydávaná 
každoročně pro studenty prvních 
ročníků a právě ji držíš v ruce.

 
 

 
Tým IAESTE ČVUT Praha
Jsme skupina studentů, kteří 
se dobrovolně podílí na realiza-
ci projektů, a tím se učí novým 
věcem, zlepšují se v komunikaci, 
učí se cizí jazyky a mnoho dal-
šího.

Zaujaly Tě naše projekty a chtě-
l(a) by ses na nich podílet? 

Kontaktuj nás na e-mailové 
adrese cvut@iaeste.cz. Aktuální 
informace můžeš najít i a našich 
stránkách www.cvut.iaeste.cz.
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VÍTEJ NA ČVUT
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INFORMAČNÍ CENTRUM ČVUT
SINKULEHO KOLEJ ČVUT
DEJVICKÁ KOLEJ ČVUT
MASARYKOVA KOLEJ ČVUT
UMŠ LVÍČATA
MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UK
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
REKTORÁT ČVUT
TISKÁRNA NAKLADATELSTVÍ ČVUT
KLOKNERŮV ÚSTAV ČVUT
FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT
STUDENTSKÝ DŮM ČVUT:
MENZA
POLIKLINIKA
STŘEDISKO PRO PODPORU STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI ELSA
CENTRUM INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB ČVUT (CIPS)
VYDAVATELSTVÍ PRŮKAZŮ ČVUT
NOVÁ BUDOVA ČVUT:
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ČVUT
NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
UNIVERZITNÍ KNIHKUPECTVÍ ODBORNÉ LITERATURY
FAKULTA STROJNÍ ČVUT
FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČVUT
LABORATOŘE ČVUT
TECHNICKÁ MENZA
INOVACENTRUM ČVUT
INOVAJET (INKUBÁTOR ČVUT)

1 
2
3
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JU
GOSLÁVSKÝCH P

ARTYZÁ
NŮ

ORIENTAČNÍ PLÁN
AREÁLU VYSOKÝCH ŠKOL

2

VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ

EVROPSKÁ - SMĚR LETIŠTĚ 

DEJVICKÁ
        KOLEJE 
        STRAHOV

LOTYŠSKÁ

DEJVICKÁ

ÚTVS
SPORTOVIŠTĚ POD JULISKOU

SPORTOVIŠTĚ KOTLÁŘKA

8

Sdílej nás na Facebooku

   https://www.facebook.com/CVUT.v.Praze

Sleduj nás na Twitteru

   https://twitter.com/CVUTPraha

Unikátní obsah, novinky z dění na nejstarší technické univerzitě, 
zajímavé projekty a diskuse.  

HISTORIE ČVUT
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CO ZAŘÍDIT PRVNÍ 
DNY NA ŠKOLE

V prvních týdnech na nové škole 
budeš asi trochu zmatený(á), 
jako jsme byli my. Proto Ti zde 
předkládáme seznam věcí, které 
bys měl(a) zařídit. Samozřejmě 
že se tímto seznamem nemusíš 
řídit, jsou to pouze naše nápady 
a tipy:

Průkaz studenta
Více informací na straně 9.

Vlož peníze na průkaz studenta,

• abys mohl(a) chodit na jídlo  
 do menz či bufetů a využí- 
 vat slevu na jídlo.

Vložit peníze na průkaz můžeš 
přímo u kasy výdejny nebo na 
místech k tomu určených (Dobíjecí 
okénko ve Studentské menze 
u bufetu).

• abys měl(a) přístup k tisko- 
 vému systému TINA  
 a mohl(a) tisknout či kopíro- 
 vat bez fronty.

Vložit peníze pro tisk můžeš na 
Vydavatelství průkazů či přes 
dobíjecí automaty umístěné na 
jednotlivých fakultách (např. FSv, 
FEL,...)

Pozor - peníze na jídlo a na tisk je 
nutné vložit zvlášť. 

,,Tramvajenka, nebo také 
lítačka”
Máš tři možnosti, jak uhradit 
městskou hromadnou dopravu:

• jednorázová jízdenka, ať už  
 klasická nebo ve formě SMS  
 - nevyplatí se pro časté  
 využívání MHD

• časový kupón, který platí  
 pouze v kombinaci s průka- 
 

 zem studenta (karta ČVUT  
 nebo ISIC)

• Opencard,karta na kterou  
 lze nahrát kupón v elek- 
 tronické podobě, více na  
 webu www.dpp.cz

Kupón můžeš pořídit ve Vydava-
telství průkazů, Opencard můžeš 
nabít přes internet nebo na pro-
dejních místech DPP, která najdeš 
na www.dpp.cz. 

Kupón + průkaz studenta = jíz-
denka. Pokud Ti jedno schází, 
v  dopravním prostředku jsi černý 
pasažér.

Za Opencard se platí, ale kupóny 
na tuto kartu lze pořídit na delší 
dobu. 

Papírový kupón v kombinaci  
s průkazem studenta nebo ISIC- 
em je na rozdíl od Opencard 
bez poplatku, ale lze ho dobít 
max. na 3 měsíce.  
(Nabíjení jak u Papírového kupó-
nu, tak u Opencard vychází ceno-
vě stejně.) 

Ubytování
Viz kapitoly „Koleje“ a „Stravování“ 
na straně 31 a dál.

Potvrzení o studiu
Budeš je potřebovat pro prokázá-
ní, že jsi student. Např.: pro zaří-
zení studentského účtu v bance; 
tramvajenku; brigádu; daňové 
úlevy. Potvrzení dostaneš na stu-
dijním oddělení.

Vytiskni si svůj rozvrh, kte-
rý najdeš umístěný na webové 
stránce své fakulty, popř. v KOSu.

Můžeš si zařídit studentský účet, 
abys zbytečně neplatil(a)  poplat-
ky v bance.

PRŮKAZ STUDENTA

Jedna z věcí, kterou je dobré si 
zařídit co nejdříve po zápisu, 
je průkaz studenta ČVUT, bez 
kterého se nedostaneš do školy 
a do některých učeben a nemůžeš 
využít slevy na jídlo v menze.

Jaký průkaz zvolit
Od akademického roku 2005/2006 
máš možnost rozhodnout se mezi 
průkazem studenta s designem 
ČVUT (pro studenta, který průkaz 
ještě neměl, je zdarma) a průka-
zem studenta typu ISIC (pro stu-
denta, který průkaz ještě neměl, 
za 250 Kč, při přechodu z ČVUT 
karty za 450 Kč). Průkaz studenta 
s designem ČVUT se každoročně 
při postoupení do vyššího ročníku 
prodlužuje zdarma, nicméně je 
nutné se na Vydavatelství průka-

zů dostavit pro nálepku, zatímco 
průkaz ISIC se každoročně pro-
dlužuje za 150 Kč. Slevy a výhody 
karty ISIC nalezneš na stránkách  
www.isic.cz 
 
http://intranet.cvut.cz/informa-
ce-pro-studenty/prukazy.

Kde ho zařídit

Vydavatelství průkazů ČVUT
Bechyňova 3, Praha 6

tel.: 224 358 471, 224 358 472,

224 358 468, 224 358 467

e-mail: prukazy@victoria.cvut.cz

Otevírací doba
Po - Čt:  08:00−15:30

Pá:  08:00−15:00



12 13

Ú
vo

d
Co s sebou?
Vezmi si s sebou občanský průkaz, 
případně pas nebo jiný osobní 
doklad s rodným číslem, vydaný 
příslušným správním úřadem, fot-
ku 4,5 cm×3,5 cm (bude naskeno-
vána) nebo úsměv (budeš digitál-
ně vyfocen(a)). Ovšem vezmeš-li 
si fotku, strávíš ve Vydavatelství 
průkazů o něco méně času. Pokud 
si cestu můžeš naplánovat pře-
dem, je dobré zamluvit si místo 
v řadě, a to online. Ušetří Ti to 
spoustu času, obzvláště na začát-
ku semestru, kdy fronty bývají na 
několik hodin.

Použití průkazu studenta
• pro vstup do prostor ČVUT

• k Tvé identifikaci v uče- 
 bnách 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

• spolu s kupónem MHD  
 může sloužit jako jízdní  
 doklad (není tedy nutné  
 pořizovat si Opencard) 

• potřebuješ-li kopírovat či  
 tisknout (systém TINA)

Pozor
Průkaz začíná fungovat až násle-
dující den po vydání, a to jen v pří-
padě, že jsi správně zapsán(a) do 
databáze na studijním oddělení.

Od 1. 1. 2008 bylo zavedeno 
vydávání a prodlužování průkazů 
ČVUT také v Kladně (místnost č. 
B−611). Všichni studenti a zamě-
stnanci FBMI by měli používat 
výhradně služeb této pobočky.

LÉKAŘSKÁ PÉČE

Zejména ti mimopražští z Vás 
budou řešit problém, kam zajít za 
lékařem v případě nemoci a růz-
ných zdravotních problémů. 

Jednou z možností je navští-
vit Městskou polikliniku Praha či 
Polikliniku ve Studentském domě, 
které zajišťují péči preventivní, 
diagnostickou a léčebnou přede-
vším mladé generaci – studentům. 
Výhodou je, že polikliniky nabí-
zí zdravotní péči téměř ve všech 
oborech s nepříliš dlouhými objed-
nacími dobami u ambulantních 
specialistů, primární péči poskytu-
ji zkušení praktičtí lékaři. 

Poliklinika ve Studentském 
domě

Bechyňova 3 (Studentský dům, 2. 
patro), Praha 6

K dispozici jsou studentům prak-
tičtí lékaři, několik ambulantních 
specialistů a zubních lékařů.

Poliklinika nemá webové stránky, 
k vyhledání lékařů ordinujících 
ve Studentském domě doporu-
čujeme stránku www.suz.cvut.cz/
sdum_lekar.html.

Nově je zde i lékárna (přímo před 
vstupem do menzy v 1. patře).

Městská poliklinika Praha

Spálená 12, Praha 1

Zde jsou soustředěni praktič-
tí lékaři, ambulantní specialisté 
a stomatologové, v budově poli-
kliniky funguje také zubní poho-
tovost a praktická pohotovost pro 
dospěle (LSPP). Seznam lékařů 
MP Praha, jejich telefony a ordi-
nační doby nalezneš na:  
www.prahamp.cz.

Chcete své studium v budoucnu maximálně zúročit? 
Toužíte po pracovním uplatnění, které vám 

přinese radost z práce a osobní hrdost? 
Začněte s doplňkovým studiem co nejdříve! 

  

Účelem vzdělávání je získat informace. 
Účelem vzdělávání je získat dovednosti. 
Účelem vzdělávání je složit zkoušky a získat diplom. 

Každé z těchto prohlášení může a nemusí být pravdivé. 
Každý student a každý lektor má svou definici 

Účelem vzdělávání je měnit své návyky. 

Toto je definice, kterou jsem ve své lektorské práci přijal já, a podle ní se pečlivě 
řídím jak na veřejných seminářích, tak při osobním coachingu či tréninku.  

Podívejte se na moje články a udělejte si vlastní názor, jestli mne chcete či 
nechcete potkat a případně si najmout. 

A pamatujte! Jestli nejste dost šťastní, je třeba něco změnit! 

Jan Hausmann 

http://www.investujeme.cz/autor/jan-hausmann/ 
 
Tel: 604 203 277   E-mail: janhausmann@seznam.cz 
www.linkedin.com/pub/jan-hausmann/90/701/2 
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IMATRIKULACE

Imatrikulace je slavnostní přije-
tí studenta do akademické obce 
vysoké školy. Imatrikulace fakult 
ČVUT probíhají obvykle začátkem 
semestru v Betlémské kapli, kde 
se shromáždí novopečení vysoko-
školští studenti a vyslechnou pro-
slov rektora, prorektora či děkana 
a  také univerzitní slib. Na někte-
rých imatrikulacích poté studenti 
přikládají postupně své prsty na 
fakultní žezlo a slibují, že budou 
pilní (studenti) a budou ctít jméno 
školy. 

(Například studenti Fakulty sta-
vební si na žezlo při imatrikulaci 
nesáhnou. Vzhledem k počtu stu-
dentů by to bylo z organizačního 
hlediska neproveditelné.)

Na imatrikulaci si můžete pozvat 
své příbuzné a je žádoucí dosta-
vit se ve společenském oděvu 
a dorazit včas!

STRUČNÝ PRŮVODCE 
STUDIJNÍMI PŘEDPISY

Bílá kniha...  
Co to je „bílá kniha“?
„Bíla kniha“ je hovorové ozna-
čení 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, discipli-
nární řád ČVUT, stipendijní řád 
ČVUT a řády fakult. Lze ji koupit 
na studijních (pedagogických) 
odděleních. 

Aktuální informace též nalezneš 
na www.cvut.cz nebo na interne-
tových stránkách fakult.

Na koho se mohu obrátit 
ohledně studijních  
záležitostí?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní (pedagogická) oddělení 
jednotlivých fakult, která disponu-
jí nejpřesnějšími informacemi pro 
danou fakultu. 

Můžeš se též obrátit na Centrum 
informačních a poradenských slu-
žeb ČVUT (CIPS).

1) Doklady
Kde získám doklad o zapsání ke 
studiu?

Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index) 
řádně potvrzený pro akademic-
ký rok studijním (pedagogickým) 
oddělením příslušné fakulty. Zápis 
ke studiu se koná na studijním 
(pedagogickém) oddělení dané 
fakulty v termínu stanoveném 
děkanem. Po zápisu obdržíš iden-
tifikační průkaz studenta ve vyda-
vatelství průkazů.

2) Kredity
Co je to kredit?

Kredit je jednotka, která vyjadřu-
je rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje jednu 
šedesátinu průměrné roční studij-
ní zátěže studenta při standardní 
době studia a doporučeném časo-
vém plánu studia. Počet kreditů 
přidělený jednotlivým předmětům 
je uveden v „bíle knize,“ v infor-
mačním systému KOS nebo na 
webu fakult.

Kolik kreditů bych měl(a) získat 
v jednom akademickém roce?

Studijní plány jsou sestaveny tak, 
abys mohl(a) získat šedesát kre-
ditů v druhém a vyšších ročnících.

Kolik kreditů musím minimálně 
získat pro pokračování 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

Pozor, pro magisterské studi-
um jsou hodnoty odlišné! Pokud 
nezískáš minimální počet kreditů, 
studium Ti bude ukončeno.

3) 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 (nepočí-
tají se kredity uznané z dřívější-
ho studia). Nemůže být zapsán 
student, který ani při druhém 
zapsání předmětu tento předmět 
úspěšně neabsolvoval.

Nesplnil(a) jsem podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku. Co se stane?

Pokud jsi nesplnil(a) podmínky 
pro zápis do dalšího akademické-
ho roku, Tvé studium bude ukon-
čeno.

Nedostavil(a) jsem se k zápisu. 
Jak mám postupovat? 

Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi (a Tvá omluva 
bude uznána), zapíšeš se v náhrad-
ním termínu.    
Pokud se neomluvíš nebo Tvá 
omluva nebude přijata, bude Ti 
studium ukončeno.

4) Studijní plán
Každý student si může podle 
svých schopností a zájmů sesta-
vit vlastní studijní plán vycháze-
jící ze studijních plánů fakulty. Za 
správnost svého studijního plánu 
nese student plnou odpovědnost. 
Shoduje-li se studijní plán studen-
ta se studijním plánem fakulty, je 
zajištěna možnost splnění všech 
studijních povinností. V opačném 
případě buď opatrný(á) (zejmé-
na dávej pozor na předepsané 
návaznosti předmětů).

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?

Na základě písemné žádosti může 
děkan povolit absolvování jedno-
ho nebo více akademických roků 
podle individuálního studijního 
plánu.

5) Předměty
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na jeden akademic-
ký rok?

Na akademický rok si zapiš mini-
málně takový počet předmětů, 
aby součet kreditů, příslušný těm-
to předmětům, odpovídal poža-
davkům pro pokračování ve studiu 
podle studijního řádu.

Co je to povinný předmět?

Povinné předměty musí úspěšně 
absolvovat všichni studenti, pro 
které jsou vypsány.

Cvičení a semináře... Jsou cvičení 
či semináře povinné?

Ano, jsou povinné, pokud vyuču-
jící nestanoví jinak.

Přednášky... Jsou přednášky 
povinné?

Ne, přednášky povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená. 
Pokud vyučující nestanoví jinak.
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6) Zápočet
Kdo uděluje zápočet?

Zápočet uděluje vyučující. O neu-
dělení zápočtu s konečnou plat-
ností rozhoduje vedoucí katedry 
(ústavu).

Nezískal(a) jsem zápočet. Jaké 
mám možnosti?

Pokud nelze zápočtový test (nebo 
jiný pokus o získání zápočtu) opa-
kovat, musíš si příslušný předmět 
znovu zapsat, pokud jsi ho už 
neměl(a) zapsaný dvakrát. V pří-
padě, že předmět končí zkouškou, 
nemůžeš na tuto zkoušku jít.

Zapsal(a) jsem si předmět podru-
hé. Může mi být uznán zápočet, 
který jsem získal(a) při prvním 
zapsání?

Pojem „uznání zápočtu“ podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně vyu-
čující může zápočet uznat, pokud 
je to v souladu s pravidly stano-
venými pro daný předmět.

7) Zkouška
Neudělal(a) jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?

Máš možnost ji dvakrát opako-
vat. Poté je možné daný předmět 
zapsat podruhé. Potřetí ale před-
mět už zapsat nelze.

Nepokládám zkoušku za objektiv-
ní. Jaké mám možnosti?

Můžeš požádat vedoucího katedry 
(ústavu) o konání opravné zkouš-
ky před tříčlennou komisí. Komisi 
jmenuje vedoucí katedry (ústa-
vu). O konání této opravné zkouš-
ky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen(a) klasifi-
kačním stupněm „nevyhověl(a)“, 
protože jsem se ke zkoušce 
nedostavil(a)?

Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil(a) a předem se neodhlási-
l(a) ani neomluvil(a), nebo pokud 
jsi odstoupil(a) od zkoušky nebo 

nepřijal(a) známku, jsi ohodnoce-
n(a) klasifikačním stupněm „nevy-
hověl(a)“.

Za jakých podmínek mi může 
katedra (ústav) uznat dříve 
vykonanou zkoušku?

Uznání zkoušky není v pravomoci 
kateder (ústavů). 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 skládat zkouš-
ky, získávat zápočty, ani se zúčast-
ňovat výuky. Rovněž nemáš nárok 
ubytovat se v kolejích, stravovat 
se v menzách, získat stipendium, 
ani nárok na další sociální výhody.

Lze konat zkoušky v době  
prázdnin?

Ano, pokud katedra (ústav) vypsa-
la termín.

8) Studium
Jak probíhá kontrola studia?

Kontrola studia se provádí v časo-
vých úsecích daných studijním 
plánem studijního programu. 

Nezískáš-li počet kreditů, nut-
ný pro pokračování ve studiu, 
nemůžeš být zapsán(a) do další-
ho semestru, akademického roku 
nebo bloku studia.

Kdy mohu studium přerušit?

Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení prvního aka-
demického roku. V průběhu zkouš-
kového období může být studium 
přerušeno pouze ze závažných 
důvodů. 

Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody.

Na jak dlouho lze přerušit  
studium?

Nejdelší celková doba přeruše-
ní studia je taková doba, která 
spolu se standardní dobou studia 
nepřesáhne maximální dobu stu-
dia danou statutem ČVUT.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?

Máš povinnost se v daném termí-
nu opětovně zapsat do studijního 
programu. Pokud tak neučiníš 
a zároveň se do pěti dnů děkanovi 
písemně neomluvíš, Tvé studium 
se ukončí. 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 udání důvodů. Tuto 
skutečnost by měl písemně ozná-
mit studijnímu (pedagogickému) 
oddělení. Fakulta ukončuje studi-
um k datu doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?

• dnem, kdy bylo fakultě  
 doručeno studentovo písem- 
 né 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 studovat?

Maximální doba studia se rovná 
dvojnásobku standardní doby 
dané studijním plánem oboru, 
přičemž se započítávají všechna 
přerušení. 

Bezplatně můžeš studovat o jeden 
rok déle, než je standardní doba, 
pak ale musíš platit poplatky 
a podle současného scénáře uby-
tování se Ti snižují šance na zís-
kání koleje. 

Od 26 let si také musíš sám(a) 
platit zdravotní pojištění a ztrácíš 
například nárok na zlevněné jízd-
né MHD.

Neúspěch při studiu
Pokud je Ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování 
v menze, zvýhodněná jízdenka 
MHD, sociální příspěvky podmí-
něné studiem a další).

Je možné opakování prvního roč-
níku?

Ne, první ročník opakovat nelze.
Je nutno znovu podat přihlášku.

9) Přestup
Mohu přestoupit na jinou fakultu 
ČVUT?

Ano, po úspěšném ukončení prv-
ního akademického roku lze požá-
dat o přestup děkana přijímající 
fakulty. Děkan může na základě 
žádosti studenta uznat jednotlivé 
předměty. Uznání může podmínit 
vykonáním rozdílových zkoušek.

10) Studijní oddělení
Zde Ti studijní referentky zodpo-
ví veškeré dotazy ohledně studia 
a vystaví Ti potvrzení o studiu 
a jiné dokumenty spojené se stu-
diem. Na studijní oddělení nechoď 
bez indexu. Před studijním oddě-
lením jsou nástěnky, na kterých 
bývají vyvěšeny vyhlášky studijní-
ho oddělení.
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11) 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 tře-
ba nehodí nějaké cvičení, můžeš 
se domluvit s cvičícím jiného ter-
mínu, a vejdeš-li se do vybraného 
cvičení, neměl by to být problém. 
Změnu musíš nahlásit původnímu 
cvičícímu. Sudé a liché týdny se 
řídí kalendářem nebo semestrem. 
u některých fakult nelze v prvním 
semestru zadaný rozvrh změnit.

STIPENDIA

Tím, že jsi se stal(a) studentem, 
přijal(a) jsi spoustu povinností, ale 
také řadu nových možností a práv. 
Jednou z nich je čerpání mnoha 
různých stipendií. 

Nyní se pokusíme o jejich stručný 
přehled:

Stipendium za vynikající 
studijní výsledky
„Prospěchové stipendium“ se 
uděluje na základě studijního 
průměru z absolvovaných před-
mětů. Podmínkou pro jeho při-
znání je získání minimálně třiceti 
kreditů v daném semestru nebo 
šedesáti kreditů na fakultách, kde 
se stipendium vyhodnocuje jed-
nou ročně. Přitom počet klasifiko-
vaných předmětů musí být větší 
nebo roven čtyřem (tedy osmi 
pro akademický rok) a dosaže-
ný průměr nižší než 1,80 (pokud 
není dáno jinak).

Ubytovací stipendium
Na ubytovací stipendium má nárok 
student, který studuje v prvním 
studijním programu. Další pod-
mínky jsou: studuješ v prezenční 
formě studia a nemáš místo trva-
lého bydliště v Praze nebo v okre-
se školy (například v Kladně pro 
Fakultu biomedicínského inženýr-
ství) aj. – dle stipendijního řádu 

a směrnice kvestora. Student 
o stipendium nemusí žádat, pod-
kladem pro přiznání stipendia jsou 
zjištění z Matriky studentů. 

Výplata ubytovacích 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 charakte-
ru, 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 příspě-
vek na ubytování v některých dal-
ších případech. Například na FELu 
se v roce 2014 na jaře vyhlašova-
lo Velikonoční stipendium pro stu-
denty-rodiče. O stipendium mohl 
požádat každý student a student-
ka prezenční formy studia na FEL, 
který(á) je rodičem.

Stipendia na pobyt 
v zahraničí
V rámci programu Erasmus 
a obdobných programů můžeš až 
na dobu jednoho roku vyjet studo-
vat na zahraniční vysokou školu. 
Podrobné informace nalezneš na: 
www.cvut.cz v sekci „pro studen-
ty“ -> „stipendia, nadace, granty“, 
dále ve stipendijním řádu ČVUT, 
Centru informačních a poraden-
ských služeb ČVUT nebo na studij-
ních odděleních.

Další stipendia a finance 
ČVUT spolupracuje s mnoha  
firmami a podniky, některé posky-
tují finance (stipendia) pro stu-
denty. Studenti mají také možnost 
získat finanční podporu z nadací 

(Preciosa, Nadační fond St. Ha- 
nzla, Hlávkova nadace a další).

KOS

Školní informační systém KOS 
(Komponenta studium) slouží k zá- 
pisu předmětů, tvorbě osobního 
rozvrhu, přihlašování na zkoušky, 
kontrole počtu získaných kreditů 
a mnoha dalším účelům.

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 přijetí) 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 jmé-
no, platné pro celé ČVUT, a zadáš 
si heslo. To pak použiješ v KOS. 
Pozor na VELKÁ a malá písmena! 
Heslo si můžeš samozřejmě měnit 
(je to dokonce důrazně doporu-
čeno) na příslušných stránkách, 
tam, kde sis heslo vytvořil(a). 
Související informace nalezneš 
na stránce SSU (databáze všech 
uživatelů) usermap.cvut.cz

Co a jak v KOSu můžu 
provádět?
• Zapsat si předmět: „před- 
 měty“ ->„zápis předmě- 
 tu“ (pozor, většinou je mož- 
 né si předmět zapsat jen  
 během jistého období, zjis 
 ti si, jak je to na Tvojí  
 fakultě; v případě, že si zapi- 
 suješ předmět z jiné fakulty,  
 zjisti si, jak probíhají zápisy  
 i na této fakultě). 

• Vytvořit osobní rozvrh (na  
 většině fakult od druhého  

 semestru studia, na Fakultě  
 architektury až od třetího; 
 do té doby Ti zapisu je  
 rozvrh studijní oddělení). 

Do rozvrhu si můžeš přidat jen 
ten předmět, který sis předtím 
zapsal(a) v předběžném zápisu. 
Poté klikni na „rozvrh“ -> „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 předmět s pří 
 slušným semestrem > klikni  
 na „Vybrat termín“  
 a u vybraného termínu  
 klikni na „Přihlásit“. 

• Zkontroluješ si své studijní  
 výsledky: „ostatní“ > „stu- 
 dijní výsledky“. (Tip: je  
 vhodné si kontrolovat, zda  
 vyučující/zkoušející Ti zkou- 
 šku, příp. zápočet, opravdu  
 ve stanoveném termínu  
 zapsal do KOSu!)

Další funkce KOSu se snadno 
dozvíš z nápovědy, která je na 
každé stránce vpravo dole pod 
čarou – klikni na „Nápověda“, 
a je to.

PŘIPOJENÍ K INTER-
NETU A POČÍTAČOVÉ 
UČEBNY

Obecně se dá shrnout, že k inter-
netu se lze připojit dvěma způ-
soby - buď na síť Eduroam (na 
většině univerzit po celé Evropě), 
anebo na místní fakultní síť.

Postup pro připojení k síti Eduroam 
je k nalezení buďto na adrese: 
http://www.civ.cvut.cz/info/info.
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php?&did=605, nebo na stránkách 
jednotlivých fakult.

Fakulta architektury
Počítačová studovna se skrývá 
pod názvem GAPPA v suterénu, 
místnost S147 (fa.cvut.cz/Cz/
DalsiSoucasti/Gappa).

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

Fakulta informačních 
technologií
Provoz počítačové sítě a celofa-
kultních služeb FIT ČVUT zajišťuje 
ICT oddělení fakulty.

Podrobné informace o připojení 
k síti EDUROAM, k uživatelským 
jménům, heslům a účtům a adresy 
počítačových učeben se dozvíš na 
webu http://it.fit.cvut.cz/.

Fakulta elektrotechnická
Na této fakultě máš přístup do 
počítačové studovny.

T2: A4-404 s volným přístupem

Po - Čt:  08:00 – 20:00

Pá:  08:00 – 17:00

T2: A3-115 pro notebooky

Po - Čt:  08:00 – 20:00

Pá:  08:00 – 17:00

Ke vstupu potřebuješ průkaz stu-
denta a své přístupové heslo. Více 
informací najdeš na 

http://www.fel.cvut.cz/cz/user-
-info/studovny/studovny.html.

Fakulta strojní
K Internetu se můžeš připojit 
v počítačových učebnách fakulty, 
ve většině prostor FS také pro-
střednictvím WiFi.

Počítačová učebna v Dejvicích

Nalezneš ji ve čtvrtém patře, na 
konci dlouhé spojovací chodby, 
vlevo. Počítačů je zde mnoho, 
v poledních hodinách však často 
bývá obsazeno. Můžeš zde i tisk-
nout.

Otevírací doba:
Po - Čt:  08:00–21:00

Pá:  08:00–19:00

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

Fakulta stavební
Můžeš použít počítače v počí-
tačovém sále a v počítačových 
učebnách fakulty. Vlastní počítač 
můžeš připojit v atriu a v přileh-
lých prostorách (WiFi i Ethernet). 
Počítačový sál je v suterénu budo-
vy D. 

Počítačových učeben je asi 20, viz 
fsv.cvut.cz/vic/učebny.php.  
Přístup do nich mimo výuku je 
velice různý, záleží na správci. 
V učebnách, spravovaných VIC 
FSv, se přihlašuješ stejně jako do 
KOSu.

Wi-fi
V některých částech fakulty 
(atrium, Atelier D, velké poslu-
chárny…) lze připojit notebook 
bezdrátově, v atriu a Ateliéru D 
i kabelem k zásuvkám v nízkých 
sloupcích vedle stolečků. Pro 
přístup potřebuješ opět stejné 
username a „heslo pro wifi “ – viz 
část o heslech. Na notebooku je 
třeba nastavit „získat IP adresu 
ze serveru DHCP“ a 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 bez-
pečnější je WiFi připojení přes síť 
Eduroam (viz r2d2.fsv.cvut.cz/
index-r2d2.php?id=3).

Když zvládneš první nastavení, 
počítač se automaticky přihlá-
sí k síti Eduroam nejen na naší 
fakultě, ale i na většině vysokých 
škol v Evropě.

Fakulta dopravní
Pro připojení k Internetu můžeš 
využít buď WiFi bezdrátové při-
pojení k síti Eduroam, umožňující 
připojit se k univerzitní bezdrá-
tové síti po celé Evropě, nebo 
počítačové učebny naší fakulty 
(najdeš je ve všech třech budo-
vách, počítače jsou k dispozici 
i v knihovně FD). Můžeš zde také 
tisknout. Doporučujeme Ti na 
net.fd.cvut.cz prohlédnout zálož-
ky „využití počítačových učeben“ 
a „provozní doba učeben“. Pro 
přístup k počítačové síti potře-
buješ konto a heslo. To získáš na 
https://www.cvut.cz/prvni-heslo.
html. Toto heslo platí i pro KOS. 
Pokud jsi heslo zapomněl(a), kon-
taktuj správce sítě.

Fakulta jaderná 
a fyzikálně inženýrská
V budově na adrese Břehová 7, 
115 19 Praha 1 (tzv. „Břehovka“) 
nalezneš novou lokální knihov-
nu FJFI (Atrium 1) a studovnu 
(Atrium 2), kde je volný přístup 
k internetu.

V budově s adresou Trojanova 13, 
120 00 Praha 2 (tzv. „Trojanka“) 
nalezneš ve 2. patře studovnu 
(místnost T214), je trochu scho-
vaná, ale určitě ji najdeš. Je 
vybavena počítači s přístupem 
k internetu. Pro přístup na inter-
net můžeš použít také počítačo-
vou učebnu na Katedře fyzikální 
elektroniky v 1. patře, ovšem 

pouze pokud tam zrovna nepro-
bíhá výuka.

Fakulta biomedicínského 
inženýrství
V 5. patře v budově FBMI, v atriu, 
je prostor určený studentům 
s možností připojení k internetu 
pomocí WiFi nebo síťového kabelu.
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TISKÁRNY A KOPÍRKY

TINA jsou samoobslužné kopírky 
a tiskárny na Fakultě stavební, 
Fakultě elektrotechnické, Fakultě 
dopravní a v Centru informačních  
a poradenských služeb ve Stu-
dentském domě (přízemí “červe-
né” menzy.) Přesné umístění kopí-
rek najdeš na intranet.cvut.cz/
informace-pro-studenty/sluzby/
tzs/tina/umisteni-tiskaren.

K autorizaci u tiskárny potřebuješ 
průkaz studenta ČVUT. Ve vyda-
vatelství průkazů Ti na účet uloží 
zálohu (nejméně 50 Kč). Zůstatek 
do nuly můžeš čerpat při tisku, při 
kopírování se kopírka zastaví při 
zůstatku 10 Kč. Těmito penězi se 
nedá ale platit v menzách! Vrácení 
nevyčerpaného kreditu je možné 
při ukončení studia. 

Pokud chceš zasílat tiskové úlohy 
ze svého počítače, musíš použí-
vat operační systémy Windows 
nebo Linux. Podporované verze 
Windows jsou 7 a 8. Ovladače pro 
Windows najdeš na adrese http://
download.cvut.cz. 

Při odesílání tiskových úloh a pro 
přístup k informacím o stavu účtu 
a tiskových úlohách se přihlašu-
ješ pomocí uživatelského jména 
a hesla systému SSU. 

TINA je zařazena do Transakčního 
zúčtovacího systému (TZS), tak-
že vloženými penězi lze platit 
v prodejně technické literatury 
a v minilabu VIC, ne však v men-
zách a bufetech. 

Po přihlášení na adrese https://
tina.cvut.cz můžeš sledovat 
a mazat své úlohy. Po zaslání tis-
kové úlohy na tiskárnu je úloha 
zařazena do fronty, kde se archi-
vuje 14 dní, nebo do doby, kdy 
přijdeš k tiskárně a povolíš tisk. 
Úlohu je možné si vyzvednout 
u kterékoli tiskárny. Tisk je plně 
samoobslužný, tiskovou úlohu si 
může vyzvednout jen uživatel, 
který ji poslal na tisk. 

Na tiskárnách zařazených do 
tohoto systému lze nejen tisknout, 
ale i kopírovat, a to černobíle 
a dokonce i oboustranně, formáty 
A4 a A3. V provozu jsou nonstop 
(tedy pokud je otevřená budova 
fakulty). 

Peníze je třeba předem vložit na 
kartu buď u “vkladomatu” (speci-
ální automat na vkládání peněz) 
na Fakultě stavební proti studijní-
mu oddělení, vpravo od vchodu, 
nebo  na Fakultě elektrotechnické 
v 1. patře u tiskárny TINA a ve 
Vydavatelství průkazů. Peníze 
je také možno zaslat převodem, 
podrobněji na: http://www.cvut.
cz/informace-pro-studenty/pru-
kaz. Další informace nalezneš na 

http://www.cvut.cz/informace-
pro-studenty/sluzby/tina.
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VÁCLAVA HAVLA 
PRAHA

DEJVICKÁ

DEJVICKÁ

AREÁL VYSOKÝCH ŠKOL
DEJVICE, PRAHA 6

DEJVICKÁ
        KOLEJE 
        STRAHOV

LOTYŠSKÁ

DEJVICKÁ

ÚTVSCO SI MŮŽEŠ KOUPIT?
Pánská mikina (různé barvy) 540 Kč
Dámská mikina (různé barvy)    549 Kč
Tričko CTU dámské i pánské (modré, šedé) 350 Kč
Notes ČVUT/CTU A5 89 Kč
Notes ČVUT/CTU A6 59 Kč
Termohrnek 79 Kč
Propiska 15 Kč
...a spoustu dalšího. 
Platit můžeš v hotovosti i kartou!

Ahoj, přišel jsi studovat na ČVUT?

Chceš vědět o všem, co se děje?

Přijď se obléct do barev ČVUT! :-)

KDY?  Pondělí–čtvrtek, 8.00–18.00 hodin
 Pátek, 8.00–16.30 hodin
KDE? Infocentrum ČVUT
 V přízemí budovy Rektorátu ČVUT, 
 na rohu Šolínovy a Zikovy ulice.

Pokud máš jakýkoliv dotaz, neváhej 
a kontaktuj nás na infocentrum@cvut.cz.

MŮŽEŠ MRKNOUT I NA NÁŠ E-SHOP! 
eobchod.cvut.cz
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ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA 
ČVUT

Ústřední knihovna ČVUT (jak říká-
me ÚK ČVUT) je hlavní knihovnou 
ČVUT, která Ti je k dispozici na 4 
různých místech v rámci kampusů 
ČVUT. 

Studentům dejvických fakult (FS, 
FSv, FA, FEL, FIT a MÚVS) je pri-
márně určena Ústřední knihovna 
- Dejvice, kterou najdeš v budově 
NTK (Národní technické knihov-
ny) v 5. NP, s výpůjčním pultem 
ve 2. NP. Studenti FJFI, FD a FBMI 
mají k dispozici vlastní lokální 
knihovny, kde najdou knihy přímo 
na míru svých studijních oborů. 
Ale buď bez obav, půjčovat si 
můžeš v rámci ÚK ČVUT kdekoliv.

Ústřední knihovna 2. a 5. 
NP (budova NTK)
Technická 6  
160 80 Praha 6

tel.: 224 359 802

V ÚK ČVUT najdeš vše, co potře-
buješ ke svému studiu – knihy 
a skripta, odborné časopisy (elek-
tronické i papírové), příjemné 
a klidné prostředí. Knihy Ti půjčí 
na 30 dnů, skripta až na 180 dnů 
(jen ve Tvé kmenové knihovně), 
časopisy, normy a další materiály 
můžeš studovat na místě přímo 
v knihovnách. 

ÚK ČVUT zpřístupňuje také celou 
řadu kvalitních elektronických info- 
rmačních zdrojů, které Ti jsou 
k dispozici v počítačové síti ČVUT 
anebo vzdáleně, odkud potřebu-
ješ. V průběhu studia určitě oceníš 
školení a semináře, stejně jako 
konzultace s našimi knihovnicemi, 
které Ti ochotně pomůžou s vyhle-
dáním a zpracováním informací 
pro Tvé seminární a závěrečné 
práce. 

Ve všech knihovnách Ti je k dispo-
zici připojení k wifi.

Lokální knihovna na FJFI
Břehová 7  
115 19 Praha 1

tel.: 224 358 340

web: knihovna.cvut.cz   
e-mail: knihovna@cvut.cz

Lokální knihovna na FBMI
Sítná 3105  
272 01 Kladno

tel.: 224 358 455

Aktuální otevírací doby najdete 
na webu ÚK ČVUT http://knihov-
na.cvut.cz/uvod/oteviraci-doba/

Jak se zaregistrovat?
Pro registraci v knihovně je tře-
ba mít kartu ČVUT (popř. ISIC) 
a knihovnu osobně navštívit.  
S návštěvou knihovny počkej nej-
lépe do druhého dne od vydání 
karty (transfer dat do databází ÚK 
ČVUT). Vstup do budov i knihoven 
je obvykle na kartu ČVUT (ISIC). 
ÚK ČVUT – Dejvice registruje 
čtenáře u výpůjčního pultu ve  
2. NP a v knihovně a studovně 
v 5. NP. Při první návštěvě si zvolíš 
PIN a podepíšeš Výpůjční prohlá-
šení (práva a povinnosti uživatele 
knihovny). 

Formulář si můžeš přečíst a vypl-
něný přinést i z domova (dostupný 
na http://knihovna.cvut.cz/studi-
um/e-prvak/#Hm). Registrace je 
pro studenty a zaměstnance ČVUT 
bez poplatku.

Chceš se o nás dovědět 
víc?
Přijď na EXKURZI. Pro studen-
ty prvních ročníků nabízíme 
exkurze po prostorách ÚK ČVUT 
v Dejvicích. Vždy v září a říjnu. 

Aktuální termíny exkurzí se 
dozvíš na adrese http://knihovna.
cvut.cz/studium/exkurze/.

UČEBNICOMAT

Hledáš levné učebnice 
nebo se práší na ty Tvoje 
staré?
Asi každý student má doma 
v šuplíku nebo na polici nepotřeb-
né učebnice. Co s nimi? Vyhodit 
je? To je škoda, někomu by se 
mohly ještě hodit. To napadne asi 
každého. Vzít tedy tužku a papír, 
případně tablet a tiskárnu, sepsat 
seznam učebnic a vyvěsit je na 
nástěnku, nebude zas tak špatný 
nápad. Ale i když nějakou učebni-
ci prodáš, spousta Ti jich zůstane 
doma.

Jednoho studenta ČVUT napad-
lo, co kdyby ta nástěnka byla 
jen jedna, obrovská a digitální. 
Všechny inzeráty by na ní byly 
přehledně uspořádány, místo aby 
se válely po chodbách a v koších, 
kam se po nějakém čase větši-
nou dostanou.  Šance, že někdo 
bude Tvou učebnici potřebovat, 
by se mnohokrát zvýšila a navíc 
by nebylo potřeba inzerát každý 
rok vylepovat znovu a čekat, zda 
se konečně někdo ozve.

Přibližně tato myšlenka dala 
vzniknout projektu učebnicomat, 
na kterém pracuje Martin Jelínek, 
student fakulty informačních tech-
nologií.

 

učebnicomat  

Na adrese www.ucebnicomat.cz 
si můžeš vyzkoušet elegantně 
jednoduché vkládání inzerátu 
nebo najít učebnici, o kterou máš 
zájem. 

Při vkládání šikovně radí databáze 
z books.google.com a doplní Tvůj 
inzerát o další informace. 

Do budoucna autor plánuje vklá-
dání knih pouhým vyfocením ISBN 
kódu chytrým telefonem a rád by 
integroval více služeb, které by 
mohly studentům pomoci.

NÁRODNÍ TECHNICKÁ 
KNIHOVNA

Národní technická knihovna (NTK) 
je největší a nejstarší knihovna 
technické literatury v České repu-
blice. 

V moderní ekologické budově 
v srdci dejvického kampusu najdeš 
nevídaný komfort a šíři služeb: 
individuální a týmové studovny, 
samoobslužné tiskové a kopírova-
cí služby, noční studovnu, zhruba 
1 300 studijních míst, několik set 
míst relaxačních a v neposlední 
řadě 330 tisíc volně přístupných 
svazků odborné literatury. 

K dispozici jsou informační kiosky 
s přístupem do katalogů, počítače 
a samozřejmě WiFi signál, který je 
pro registrované čtenáře zdarma. 
Pokud pro své studium potřebu-
ješ dohledat odbornou literaturu 
nebo další speciální zdroje (normy, 
patenty), můžeš se obrátit na obo-
rového knihovníka. Při individuální 
konzultaci Ti poradí, co a jak. 
Kontakt najdeš na webu NTK. 

Navíc knihovna je důležitým spo-
lečenským a kulturním centrem. 
Konají se tady pravidelně výstavy, 
přednášky, diskuze a další zajíma-
vé akce. 

Za návštěvu rozhodně stojí i míst-
ní kavárna, galerie a NTKino. 
Máme zde nejen Univerzitní knih-
kupectví odborné literatury, ale 
v prodejně výpočetní techniky 
IKAN můžeš využít i burzu skript. 
S více než 1,5 miliony svazků je 
NTK nejobsáhlejším pramenem 
technické literatury a publikací 
z oblasti aplikovaných přírodních 
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a společenských věd v České 
republice. Nalezneš zde komplet-
ní fondy původní Státní technické 
knihovny, nynější NTK.

Nově máš k dispozici i kompletní 
fond Centra informačních služeb 
VŠCHT, fond Ústřední knihovny 
Vysoké školy chemicko-techno-
logické (ÚK VŠCHT), Ústřední 
knihovny Českého vysokého uče-
ní technického (ÚK ČVUT) a slou-
čený knižní a časopisecký fond 
fakult architektury, elektrotech-
nické, stavební a strojní a také 
Kloknerova ústavu.

Vstup do knihovny 
a registrace
Pro vstup do knihovny (nikoli pro 
využívání služeb NTK) můžeš 
použít svůj studentský průkaz.

Pokud si chceš půjčovat knihy 
domů, využívat databáze, prona-
jímat studovny a využívat služeb 
reprografie, musíš se zaregistro-
vat do NTK. Registrace do ústřední 
knihovny Tvé školy nestačí. Pro 
registraci do NTK je zapotřebí 
vytištění lístku v přízemí budovy, 
platný občanský průkaz (nebo jiný 
průkaz totožnosti), čipová karta 
s fotkou a potvrzení o studiu nebo 
platný průkaz studenta. Roční 
poplatek pro studenty je 50 Kč. 
Pro urychlení můžeš využít před-
registraci z domova či koleje. Stačí 
vyplnit osobní údaje do zákaznické 
smlouvy (platnost 30 dní), kterou 
najdeš na webu NTK. Samotnou 

registraci dokončíš přímo v parte-
ru za vstupními turnikety. Pozor, 
do ÚK ČVUT se zaregistruješ ve 
2. NP u hlavního pultu služeb.

Akceptace čipových karet
NTK přijímá čipové bezkontakt-
ní ID karty s fotografií, jménem 
a příjmením držitele. Můžeš použít 
svoji kartu studenta ČVUT – a je 
zcela jedno, zda s designem ČVUT 
nebo ISIC. Akceptovány budou 
i jiné karty, např. OpenCard nebo 
IN Karta ČD.

Rande s NTK
Pokud v tom máš zmatek a chceš 
se před registrací dozvědět víc, 
nebo klidně i poté, dej si „Rande 
s NTK“. Odborný pracovník Tě 
blíže seznámí s chodem knihovny 
a do detailu vše vysvětlí.

Tel.: 232 002 535, info@techlib.cz 
nebo více informací v knihovně. 

 
Všechny důležité informace na 
www.techlib.cz

Otevírací doba
Od pondělí do pátku od 08:00 
do 22:00, v sobotu od 10:00 do 
17:00. V neděli a o svátcích má 
NTK zavřeno. Můžeš ale využít 
Noční studovnu. Otevírá se vždy 
po zavření „velké“ knihovny a pří-
stupná je až do jejího opětovného 
otevření.

Kam pro skripta   
a publikace?
Do Univerzitního knihkupectví  
odborné literatury!

Nabízíme:
•	 Skripta	a	učebnice	pro	fakulty		
	 a	součásti	ČVUT	v	Praze	a	VŠCHT	Praha
•	 Monografie,	vědeckou	a	odbornou	literaturu,	
	 cizojazyčné	publikace	
•	 Technické	časopisy,	příručky,	beletrii	

Knihkupectví	sídlí	v	přízemí	Národní	technické	knihovny
(Technická	6,	160	80	Praha	6)

Knihy a skripta lze snadno objednat přes e-shop 

https://eobchod.cvut.cz/

K začátku semestru 
sleva až 30 % 
u vybraných 
monografií, beletrie 
a další literatury!
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STUDIUM  
V ZAHRANIČÍ

Jako prvák (prvačka) nemůžeš 
prostřednictvím ČVUT nikam 
vycestovat, přesto bys o svých 
možnostech měl(a) vědět už teď 
a začít se třeba připravovat. 

Cesta do zahraničí je snad nejzá-
bavnější a nejzajímavější cesta ke 
zdokonalení jazyka a k samostat-
nosti. 

Pokud se trochu bojíš vyrazit sám/
sama do ciziny, můžeme Tě ujistit, 
že je to zcela normální. Jakmile 
to jednou zvládneš, budeš zase 
o něco svobodnější člověk. 

Pokud nevybíráš firmu na praxi 
(viz IAESTE), ale zahraniční školu 
(viz odbor mezinárodních vztahů 
ČVUT), vždy se podrobně seznam 
se studijním programem univerzi-
ty v dané zemi. Program by měl 
co nejvíce odpovídat studiu na 
Tvé fakultě na ČVUT. Vyhneš se 
tak problémům s uznáním zkou-
šek a kreditů, které si ze zahrani-
čí přivezeš. O studium v zahraničí 
se začni zajímat s dostatečným 
předstihem, abys měl(a) dostatek 
času na vyřízení všech forma-
lit, a také vzhledem k možnému 
obsazení míst. 

Můžeš vyjet i do zemí mimo 
Evropskou unii (USA, Rusko,...). 
Tato místa však obsazuje přede-
vším odbor mezinárodních vztahů 
na rektorátu. 

Chceš udělat něco pro svoji 
budoucnost? Získat cenné zkuše-
nosti v odlišném kulturním pro- 
středí? Rozšířit si poznatky ve 
studovaném oboru? Získat vět-
ší samostatnost v situacích, kdy 
budeš odkázán(a) sám(a) na sebe?  
 
Tak ještě dnes si pročti:

http://intranet.cvut.cz/
informace-pro-studenty/studium-
v-zahranici. 

ČVUT má uzavřenou řadu smluv 
buď v rámci mezivládních dohod, 
mezinárodních vzdělávacích pro-
gramů, či na principu univerzitní 
výměny studentů.

• Celoevropský program  
 Erasmus+ 

• Výměnné pobyty mimo EU 

• Týdenní intenzivní kurzy  
 v zahraničí ATHENS

• Stipendijní programy  
 organizací a vlád z celého  
 světa a další programy  

Aktuální nabídky také nalezneš 
na facebooku.

Máš dotazy ke studiu v zahra-
ničí? 
Kontaktuj oddělení zahraničních 
vztahů RČVUT.

ISC  - International Student Club 
www.isc.cvut.cz

Odbor zahraničních vztahů RČVUT 
v úzké spolupráci s  ISC  při-
pravuje pro zahraniční studenty 
spoustu aktivit a společenských 
akcí. Máš-li zájem nahlédnout 
nebo se přímo zúčastnit meziná-
rodních aktivit na ČVUT, navštiv 
web ISC a přijď. Všechny aktivity 
ISC připravují studenti jako Ty, 
proto se neboj a informuj se!

IAESTE 
International Association for 
the exchange of Students for 
Technical Experience   
www.cvut.iaeste.cz 

Již 40 let zprostředkovává student-
ská nezisková organizace IAESTE 
studentům vysokých škol zahra-
niční odborné stáže ve firmách, 
na univerzitách či v institucích. 
Získávají tak neocenitelné životní 
a pracovní zkušenosti, prohlubují 
si své jazykové znalosti a oboha-
tí svůj život o nezapomenutelné 
zážitky. Na Tvé dotazy týkající se 
výměnného programu stáží rádi 
odpovíme na adrese   
praxe@cvut.iaeste.cz.

PRACOVNÍ &    AU PAIR 
pobyty v zahraničí (Evropa, USA, Kanada, Nový Zéland)

800 100 300 / prace@studentagency.cz / www.pracovnipobyty.cz
f / Pracovní a au pair pobyty

/ prace@studentagency.cz/ prace@studentagency.cz/

DOMA JE  NUDA !

CESTUJ A ZÁŽITKUJ
PRACUJ

POJEĎ S NÁMI 
DO ZAHRANIČÍDO ZAHRANIČÍ
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FAKULTY  
A PRACOVIŠTĚ

Fakulty ČVUT a jejich 
děkani
Fakulta stavební (FSv)  
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

Fakulta strojní (FS)  
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Fakulta elektrotechnická (FEL)  
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Fakulta jaderná a fyzikálně inže-
nýrská (FJFI)   
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

Fakulta architektury (FA)  
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Fakulta dopravní (FD)  
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek

Fakulta biomedicínského inženýr-
ství (FBMI)   
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

Fakulta informačních technologií 
(FIT)    
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Vysokoškolské ústavy 
a jejich ředitelé
Kloknerův ústav (KÚ)  
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Masarykův ústav vyšších studií 
(MÚVS)    
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.

Ústav tělesné výchovy a sportu 
(ÚTVS)    
doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

Univerzitní centrum energeticky 
efektivních budov (UCEEB)  
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.

Český institut informatiky, robo-
tiky a kybernetiky (CIIRC)  
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

Ostatní součásti ČVUT 
a jejich ředitelé
Výpočetní a informační centrum 
(VIC)    
Ing. Marek Kalika, Ph.D.

Inovacentrum (IC)  
Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D.

Ústav technické a experimentální 
fyziky ČVUT (ÚTEF)  
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.

Ústřední knihovna ČVUT (ÚK) 
PhDr. Marta Machytková

Účelová zařízení a jejich 
ředitelé 
 
Rektorát ČVUT (RČVUT)
Správa účelových zařízení (SÚZ) 
Jaromír Příhoda

Česká technika - nakladatelství 
ČVUT (CTN)   
PaedDr. Ivana Smolíková

AKADEMICKÉ ORGÁNY

Rektor ČVUT
Vrcholný představitel ČVUT 
a reprezentant ČVUT ve vztahu 
k jiným vysokým školám v České 
republice i zahraničí, k veřejným 
institucím a státním orgánům, 
zejména MŠMT, podnikatelské 
sféře i občanům.

Rektor je z titulu svého  jmeno-
vání odpovědný prezidentu repub-
liky a ve věcech stanovených zá- 
konem ministru školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR. Za výkon 
své činnosti, upravené zákonem 
a Statutem, odpovídá rektor ČVUT 
Akademickému senátu ČVUT. 

Rektor ČVUT jmenuje a odvolá-
vá děkany fakult ČVUT, ředitele 
vysokoškolských ústavů, kvestora 
a ředitele dalších součástí ČVUT.

Vedení ČVUT
Stálý poradní sbor rektora ČVUT 
složený z prorektorů, kvestora 
a předsedy AS.

Členové Vedení ČVUT
Rektor 
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Předseda AS ČVUT  
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.

Kvestor 
Mgr. Jan Gazda, Ph.D.

Prorektoři: 
pro studium a studentské záleži-
tosti    
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.

pro vědeckou a výzkumnou 
činnost 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, 
CSc.

pro zahraniční vztahy  
prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.

pro rozvoj  
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.

pro informační systém  
RNDr. Igor Čermák, CSc.

Kancléř 
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Akademický senát
Akademický senát ČVUT je samo-
správným zastupitelským orgá-
nem ČVUT. 

AS ČVUT volí akademická obec 
tak, aby každá fakulta v něm byla 
zastoupena třemi akademickými 
pracovníky a dvěma studenty, 
rektorát ČVUT, vysokoškolské 
ústavy ČVUT a další součásti ČVUT 
dohromady dvěma akademickými 
pracovníky a jedním studentem.

AS ČVUT mimo jiné schvaluje 
vnitřní předpisy vysoké školy 
a jejích součástí, schvaluje rozpo-
čet vysoké školy předložený rekto-
rem, kontroluje využívání finanč-
ních prostředků vysoké školy 

 a schvaluje výroční zprávu o čin-
nosti a výroční zprávu o hospo-
daření vysoké školy předloženou 
rektorem.

Funkční období AS ČVUT je tříleté, 
členové AS, volení za odstupující 
členy, jsou voleni do konce jeho 
funkčního období.

Vědecká rada ČVUT
Vědecká rada ČVUT se vyjadřuje 
k věcem, které jí předloží rektor; 
mimo jiné projednává dlouhodobý 
záměr ČVUT a schvaluje studijní 
programy.

Členy vědecké rady ČVUT jsou 
významní představitelé oborů, 
v nichž ČVUT uskutečňuje vzdě-
lávací a vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, tvůrčí technickou 
i uměleckou činnost. 

Nejméně jedna třetina členů jsou 
jiné osoby než členové akademic-
ké obce ČVUT.

Funkční období vědecké rady je 
čtyřleté a jeho konec je zpravidla 
shodný s koncem funkčního obdo-
bí rektora.

Správní rada
Členy správní rady veřejné vysoké 
školy po projednání s rektorem 
jmenuje a odvolává ministr tak, 
aby v ní byli přiměřeně zastoupeni 
zejména představitelé veřejného 
života, územní samosprávy a stát- 
ní správy. 

Členové správní rady nemohou 
být zaměstnanci dané veřejné 
vysoké školy. Správní rada veřej-
né vysoké školy se vyjadřuje 
zejména k dlouhodobému záměru 
veřejné vysoké školy a k dalším 
věcem, které jí k projednání před-
loží rektor nebo ministr, k rozpoč-
tu vysoké školy, k výroční zprávě 
o činnosti a výroční zprávě o hos-
podaření vysoké školy a k výsled-
kům hodnocení činnosti vysoké 
školy.
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Disciplinární komise 
ČVUT
Členy disciplinární komise veřejné 
vysoké školy a jejího předsedu 
jmenuje rektor z řad členů akade-
mické obce. Polovinu členů disci-
plinární komise tvoří studenti.

Disciplinární komise ČVUT projed-
nává disciplinární přestupky stu-
dentů ČVUT, kteří nejsou zapsáni 
ke studiu na fakultách ČVUT.

STRAVOVÁNÍ

Menzy, restaurace,  
bufety a výdejny ČVUT
Správa účelových zařízení ČVUT 
provozuje několik menz, které 
jsou umístěny v areálech školních 
budov nebo kolejí ČVUT a nabízejí 
stravovací služby od snídaní až po 
večeře, a to třeba i pro vegeta-
riány.

Studentský dům
Menza se nachází za Fakultou 
architektury a Fakultou informač-
ních technologií v areálu Dejvic- 
kého kampusu. V menze Student-
ský dům se nacházejí čtyři jídelny 
a kantýna. 

Při platbě za jídlo můžete uplatnit 
hotovost, zaměstnanecké karty, 
studentské ISIC karty či poukázky 
TICKET RESTAURANT, SODEXHO 
PASS a Chèque Déjeuner.   
Ve Studentském domě se také 
nachází:

• CIPS - centrum informačních  
 a poradenských služeb ČVUT

• VIC  - Vydavatelství průkazů

• Zdravotní středisko

• Pizzerie la fontanella

• Bowling Dejvice

Technická menza
Druhá menza v areálu Dejvického 
kampusu. Technická menza se 
nachází za monoblokem ČVUT 
směrem k Bubenči.

Masarykova kolej
Menza je součástí Masarykovy 
koleje.

Pizzerie la fontanella
V budově menzy Studentský dům 
se nachází pizzerie. Má dobré 
ceny, příjemné prostředí a dá se 
tam platit kartou ČVUT (lze rovněž 
využít dotaci na stravování). Nabízí 
také rezervaci pro soukromé akce.

Menza Strahov 
Strahovská menza se nachází 
v areálu kolejí Strahov. Nabízí sní-
daně, obědy a večeře. V prosto-
rách menzy je možné se připojit 
přes WiFi - připojení je aktivní pro 
členy klubu Silicon Hill s aktivním 
síťovým členstvím. 

Menza Podolí
Menza se nachází přímo v areálu 
kolejí Podolí. Nabízí obědy, večeře 
a kantýnu.

Výdejna Horská
Výdejna Horská zajišťuje stravo-
vání budovy FS a FD na Horské.

Výdejna Karlovo náměstí
Výdejna je umístěna ve vnitřním 
bloku budov ČVUT na Karlově 
náměstí v centru Prahy.

MEGA BUF FAT
Bufet se nachází v Dejvickém 
kampusu v budově Fakulty sta-
vební.

Snack Bar
Bufet Snack Bar se nachází v pří-
zemí správní budovy ČVUT - SÚZ 
v areálu kolejí Strahov.

Menza Kladno
Menza v Kladně slouží především 
FBMI. Její součástí je restaurace 
KOKOS.

Jak to funguje?
Menza není striktně jen pro stu-
denty, stravovat se sem může při-
jít kdokoliv, studenti však mohou 
využít slevy.

Cože? Já můžu mít jídlo   
levnější?
Jasně že ano. Při platbě kartou 
studenta bude z uvedené ceny 
hlavního jídla odečtena student-
ská sleva, která činí 21,25 Kč bez 
DPH, u bagety 8,50 Kč bez DPH. 
Škola přispívá na 90 jídel měsíčně 
(což je prakticky nevyčerpatelná 
zásoba slev). Kartu je možné pou-
žívat v libovolné menze i v akade-
mických restauracích na Strahově, 
v prostorách Masarykovy koleje, 
ale i v restauraci Kokos na Kladně 
a v pizzerii ve Studentském domě.

Není třeba jídla objednávat dopře-
du, menza funguje jako samoob-
sluha, prostě si vybereš to, na co 
máš zrovna chuť. Peníze lze vložit 
přímo v menze u pokladny, mini-
mální vklad na konto je 100 Kč 
a nezáleží na tom, v které menze 
jsou peníze na kartu vloženy.

Co bude dobrého?
Jídelníčky menz ČVUT najdeš 
pro jednotlivé menzy on-line na 
serveru:    
www.student.cvut.cz  nebo na 
stránkách Správy účelových zaří-
zení www.suz.cvut.cz  nebo přímo 
na http://agata.suz.cvut.cz/jidel-
nicky  nebo v aplikaci pro mobil 
http://agata.suz.cvut.cz, androidí 
aplikace je jednoduchá, přehled-

ná, umožňuje upravit si zobrazo-
vaný seznam menz a je dokonce 
možné si přes ni zjistit zůstatek 
na účtu.

O kolik “zchudnu”?
Hotová jídla se pohybují mezi 40 
a 60 korunami, minutky (60-80), 
výjimečně jsou ceny i vyšší. Porce 
jsou přiměřené, ale najdou se 
i hladovci, kterým prostě nestačí. 
V nabídce jsou polévky (8,-), 
saláty a bagety (cca 40,-). 

Se stravenkami často vyjde lépe 
se stravovat v blízkých hospodách 
či restauracích, kde se jídla 
pohybují od 80 korun. Ještě je 
důležité dodat, že menzy jsou 
striktně nekuřácké prostory, což 
se ale u ostatních restaurací liší.

UBYTOVÁNÍ

ČVUT v Praze, stejně jako většina 
ostatních vysokých škol, poskytu-
je svým studentům ubytování na 
kolejích. Veškeré oficiální informa-
ce o ubytování, jako jsou doku-
menty, ceníky, kontakty apod., 
nalezneš na internetové adrese: 
www.suz.cvut.cz. Případné dotazy 
můžeš osobně řešit se zaměstnan-
ci Správy účelových zařízení.

Nedostal(a) jsem místo na 
koleji, co mám dělat?
Nezoufej, ještě nic není ztraceno. 
Stává se, že hodně studentů 
s nárokem na kolej ubytování 
odmítne a nenastoupí. V průběhu 
měsíců září, října a dále probíhá 
průběžně přidělování kolejí na 
neobsazená nebo vrácená místa 
na koleji. Je potřeba důkladně 
pročíst 

Aktuální verzi scénáře ubytování 
najdeš na www.suz.cvut.cz.

Pravidelně se informuj na odboru 
ubytovacích služeb. S pravděpo-
dobností blížící se jistotě dostaneš 
ubytování ani se nenaděješ.
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Mohu se přestěhovat na 
jiný pokoj nebo změnit 
spolubydlící(ho)?
Na začátku semestru většinou 
není pro nové studenty z tech-
nických důvodů možné vybrat si 
svého spolubydlícího. 

Pokud se chceš přestěhovat, 
musíš si během semestru najít 
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 dál, a vyřídí potřebné 
formality. Pokud máš vážné důvo-
dy, proč Ti nesedí současný spo-
lubydlící, a neznáš nikoho, s kým 
se vyměnit, zajdi za hospodářkou 
a ona se pokusí udělat, co bude 
v jejích silách. 

Přestěhovat se můžeš kdykoliv od 
1. listopadu v souladu s aktuálním 
Scénářem ubytování.

Správa účelových zařízení
Vaníčkova 7  
Praha 6 (v areálu strahovských 
kolejí – blok 1)

tel: 234 678 111 (centrální recep-
ce), 234 678 387 (úsek ubytova-
cích služeb).

Základní informace  
o nabídce ubytování na 
kolejích ČVUT

Správa účelových zařízení
Pokud jsi student 1. ročníku ČVUT 
a chceš ubytování v kolejích ČVUT, 
neváhej a navštiv  webové strán-
ky www.suz.cvut.cz/koleje nebo 
www.suz.cvut.cz/rezr a zažádej 
si o ubytování na jedné z kolejí 
ČVUT. Ceník kolejného nalezneš 
na www.suz.cvut.cz/cenik.

1) Nově přijatí studenti na 
ČVUT – BEZ přiděleného osobní-
ho čísla, platného uživatelského 
jména a hesla -  postupují takto:

ZADEJ SVÉ PŘÍJMENÍ a RODNÉ 
ČÍSLO DO TOHOTO ODKAZU: 
web.suz.cvut.cz/BNLogin.aspx

2) Nově přijatí studenti na 
ČVUT – s PŘIDĚLENÝM osobním 
číslem, platným uživatelským 
jménem a heslem – postupují tak-
to: ZADEJ PLATNÉ UŽIVATELSKÉ 
JMÉNO a HESLO DO TOHOTO 
ODKAZU: web.suz.cvut.cz

Případné dotazy technického rázu 
řeš na iskam@suz.cvut.cz. 

Ostatní dotazy, týkající se uby-
tování na kolejích ČVUT, piš na 
e-mail: ubytovani@suz.cvut.cz.

STRAHOV

Koleje Strahov
Vaníčkova 7  
160 17 Praha 6

tel.: 234678368

e-mail: hubkas@suz.cvut.cz

www.siliconhill.cz

• nejčastěji dvoulůžkové  
 pokoje, společná sociální  
 zařízení na každém podlaží

• buňkový systém s dvěma  
 dvoulůžkovými pokoji  
 (blok 8)

Dopravní spojení
• od stanice metra a Dejvická:  
 autobus č. 143, zastávka  
 Koleje Strahov

• od stanice metra B Karlovo  
 náměstí: autobus č. 176,  
 zastávka Stadion Strahov

• od stanice metra B  Anděl:  
 autobus č. 191, zastávka  
 Stadion Strahov

• ze zastávky Újezd (tram 6,  
 9, 12, 20, 22, 57, 58, 59) lze  
 využít lanovou dráhu na  
 Petřín (jezdí od 9-24) nebo  

Jsme výhradním provozovatelem přenosové soustavy České republiky. Dispečersky
zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku.
Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou soustavu o napětí 220 kV a 400 kV.
Všem účastníkům trhu s elektřinou poskytujeme přenosové služby za rovných
a transparentních podmínek. Dlouhodobě se aktivně podílíme na formování
liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

NABÍZÍME: Zázemí stabilní a ekonomicky silné společnosti
Perspektivní a zajímavou práci v dynamickém kolektivu
Možnost profesního, jazykového i osobního rozvoje
Nadstandardní zaměstnanecké výhody: pružná pracovní doba,
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, osobní účet
zaměstnance.

Aktuálně obsazované pozice najdete na: www.ceps.cz

ČEPS, a.s.
www.ceps.cz

ČEPS Invest, a.s.
www.cepsinvest.cz

Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

e-mail: havrankova@ceps.cz
tel.: +420 211 044 867, fax: +420 211 044 564

PŘINES
NÁM SVOU ENERGII!

CEPS_Prines_inzerce_A5:Sestava 1 19. 2. 2014 13:48 Stránka 1
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 jít pěšky z Újezdu či od  
 Švandova divadla parkem

• v noci tramvaj č. 57, zastáv- 
 ka Malovanka, a dále po  
 svých nebo autobus č. 510,  
 zastávka Stadion Strahov

Areál kolejí Strahov je umístěn 
blízko centra města. Díky několi-
ka linkám hromadné dopravy se 
lze za čtvrt hodiny (podle doprav-
ní situace) dopravit do kampusu 
v Dejvicích nebo do budov na 
Karlově náměstí. Areál je obklo-
pen rozsáhlým komplexem parků 
a zahrad s Petřínským vrchem 
(327 m n. m.), což činí ze Strahova 
ideální místo pro studentský život 
plný školy, romantiky, ale i bouř-
livých oslav a ranního úprku ze 
začátku semestru přeplněnými 
“harmonikami” do školy.

V celém areálu žije přes čtyři a půl 
tisíce studentů. Spolu se služba-
mi, které jsou zde k dispozici, je 
Strahov největším „studentským 
městečkem“ v zemi. Svým oby-
vatelům nabízí nejen ubytování, 
ale i řadu možností, jak aktivně 
využít volný čas. Každý z jede-
nácti obytných kolejních bloků 
je až překvapivě specifický svým 
vnitřním stylem života, se kterým 
občas není jednoduché se sžít, 
nicméně je nezapomenutelný.

Zájmové místnosti 
Zájmové místnosti jsou vybave-
ny zařízením, o které se starají 
správci. 

Jejich kompletní seznam a kon-
takty na správce lze nalézt na: 
http://www.siliconhill.cz/pages/
projekty , na blokových webo-
vých stránkách a případně tady: 
http://wiki.siliconhill.cz/Hlavní_
strana.

Na blocích jsou k dispozici např. 
televizní místnost (nad vrátnicí), 
prádelna (čtvrtá patra bloků), 
studovny, kolárny pro uskladnění 
jízdních kol, horolezecká stěna 
(blok 5), posilovny (na každém 

bloku v suterénu), kulečník (blok 
10), stolní fotbálek, stolní tenis, 
nově SHerna s Xboxem (blok 4) 
a řada dalších.

Projekty
Ten dělá to a ten zas tohle! Aby 
toho nebylo málo, na Strahově je 
dostupná spousta projektů, aby 
si každý našel to, co mu vyhovu-
je a co ho baví. Maluješ? Máme 
výtvarku. Hraješ rád sousedům 
na nervy (ehm, na klavír)? Máme 
hudebny. Chováš včely? i takový 
projekt je na Strahově k nalezení. 
Co je společné všem projektům, 
je nedostatek aktivních lidí, kteří 
by se o projekty pomáhali starat, 
proto neváhej a přidej se, více 
informací je zde http://wiki.sili-
conhill.cz/

• Audiovizuální centrum  
 (suterén blok 8)  
 avc.sh.cvut.cz

• Fotoateliér (blok 6) 
 http://wiki.siliconhill.cz/ 
 Fotoatelier

• Hudebny (suterény bloků  
 3,9  a 10)  
 hudebna.sh.cvut.cz

• Fotokomora (blok X)  
 fotokomora.sh.cvut.cz

• Bastlírna (suterén blok 9) 
 http://macgyver.sh.cvut.cz

• 3D tiskárna (suterén blok 9)  
 http://wiki.siliconhill.cz/ 
 RepRap_3D_tiskárna_SH

• PC studovna (blok 4)  
 http://wiki.siliconhill.cz/ 
 Studovna4

• Taneční (Školicí centrum)   
 http://wiki.siliconhill.cz/ 
	 Taneční_na_Strahově

• Výtvarný kroužek 
 http://wiki.siliconhill.cz/ 
	 Výtvarný_kroužek

• Příjem družicových snímků 
 http://wiki.siliconhill.cz/ 
 Meteosat

Stravování
Na Strahově je každý den včetně 
víkendů otevřená menza a restau-
race, kam můžeš zajít na snídani 
(06:30-09:30), oběd (11:00-
14:30) nebo večeři. 

Restaurace má otevřeno od 
11:00 do 19:30 v pátek a sobotu, 
v ostatní dny o hodinu déle. 

Aktuální jídelníčky jsou dostupné 
na stránce http://agata.suz.cvut.
cz/. Pokud si nevybereš v nabíd-
ce menzy nebo máš chuť na něco 
jiného, je další možnost občer-
stvení ve Snack Baru na bloku 
1, nekuřácká restaurace Petřín 
u bloku 8, samoobsluha u bloku 4 
a vedle “Z” baru či noční stravo-
vání na baru 10 nebo 11. 

Zároveň na většině bloků jsou 
umístěny “bagnomaty”, kde býva-
jí k zakoupení bagety, sušenky 
a něco k pití. Navíc za čtvrt hodi-
ny se autobusem dostaneš do 
hypermarketu Tesco na Andělu 
(otevřeno od rána do půlnoci) 
nebo Kauflandu na Vypichu (auto-
bus 191, každý jiným směrem, 
zavírá v 00:30  v noci) nebo do 
Kauflandu na Podbabě (autobus 
143 do Dejvic a pak autobus 107, 
116, 147, 160 nebo tramvaj č.5 
a 8).

Internet
Připojení k internetu je provedeno 
strukturovanou kabeláží (1Gbps 
od 2. patra výš, 100 Mbit síť na 
nižších podlažích), kde každý má 
k dispozici veřejnou IP adresu. 
Wi-fi je na pár místech (většinou 
zájmové místnosti), do budoucna 
klub plánuje instalaci wi-fi. Každý 
strahovský blok má svůj server, 
na kterém má každý uživatel svůj 
e-mail (např. pnovak@sh.cvut.cz) 
a prostor pro své webové strán-
ky. Dále je zde řada dalších spe-
cializovaných serverů. Informace 
o klubu Silicon Hill lze najít na SH 
wiki – http://wiki.siliconhill.cz. 

Sportovní vyžití
Nejen vědomostmi a internetem 
živ je student, ale i sportem. 

Sportovní vyžití nabízí posilov-
ny přímo na blocích (velikosti 
přibližně třech běžných pokojů), 
jedna velká posilovna se soláriem 
a masážemi se nachází v suteré-
nu na bloku 2 (http://fitcentrum.
siliconhill.cz), je po rekonstruk-
ci a nabízí spoustu posilovacích 
strojů, výrazně větší sadu činek, 
místnost pro gymnastiku a oddě-
lené sprchy, vlezné za “lidových” 
800/semestr. 

Dále jsou pro studenty, ale 
i nestudenty k mání víceúčelová 
hřiště před bloky (na hraní fotba-
lu, volejbalu, basketbalu, beach 
volleyballu a dalších her), klíče 
na vrátnici bloku 9. Na hřištích 
se pořádá Strahovská fotbálková 
liga (http://www.strahovskaliga.
cz). Na bloku 5 je možné vyzkou-
šet 20metrovou lezeckou stěnu 
(http://www.suz.cvut.cz/lsteny.
html). 

Pod tribunou se na Strahovském 
stadionu nachází plavecký bazén 
a hned vedle je sportcentrum 
s kurty na squash. V širším okolí 
nalezneš posilovnu a beachvo-
lejbalové hřiště (naproti firmě 
NH-Car) a další sportcentrum se 
soláriem, saunou a tenisovými 
kurty se nachází na Malovance.

Hned za kolejemi začíná Petřínský 
park, který vyzývá k proběhnu-
tí nebo k romantické procházce. 
Kousek nad stadionem je také 
park Ladronka (do kopce po tra-
se autobusu 191 či 176), kde se 
můžeš vydovádět na in-line brus-
lích, zaběhat si nebo si odpoči-
nout. Zároveň studenti organizují 
tzv. Blokové hry, jakýsi semes-
trální turnaj mezi jednotlivými 
bloky, z disciplín například ranní 
rozcvičku se Strahováčkem (čer-
vený maskot klubu Silicon Hill) 
či Strahováčku, nezlob se (kde 
každý blok nasadí do hry 4 své 
obyvatele jako figurky do legen-
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dární hry Člověče, nezlob se), pro 
více informací se neboj zastavit 
za svým zástupcem bloku, který 
ví (většinou) víc. 

Kluby
O kolejní život se starají kluby 
Sillicon Hill (spravuje strahovskou 
síť a všechny projekty, organizu-
je blokové hry, jedná se SUZem), 
Čajovna, (nabízí příjemné prosto-
ry bloku 6 a k tomu nepřeberný 
výběr čajů), STOH (klub STOlních 
Her na bloku 6 - stejný vchod jako 
do Čajovny, vybavený spoustou 
nejen deskových her), jež jsou 
součástí Studentské unie, která 
pro nás organizuje setkání s rek-
torem, plesy, koncerty aj. 

Co dalšího?
V areálu kolejí 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, jmenujme Strahov 
Open Air, který proběhne již po 
osmnácté (http://www.strahovo-
penair.cz/), a jeho obdobu SHOW 
(Silicon Hill Open Wednesday, 
http://show.siliconhill.cz/), kte-
rá dává příležitost studentským 
kapelám zahrát si před publikem, 
v dubnu přijeli Totální nasazení, 
Deratizéři a zbylý program obsa-
dili studenti (a nebylo jich málo.)

Copycentrum
V bloku 1 je copycentrum, kte-
ré kopíruje černobíle i barevně, 
nabízí termovazbu, kroužkovou 
vazbu, laminování, prodej papí-
renského zboží, jízdenek a další, 
takže v případě, že doděláváš 
semestrálku na poslední chvíli 
(což je obvyklé), neváhej jejich 

služeb využít, dostupní jsou od 
pondělí do pátku takto:

Po - Čt:  07:30–20:00 
Pá:  07:30–15:00

Pár rad na závěr
Neteče voda  ve sprchách nebo 
jsou ucpané výlevky umyvadel? 
Neváhej a nahlas závadu na htt-
ps://www.suz.cvut.cz/zavady, 
login jako do KOSu. 

Fotky na stránkách suz.cvut.cz 
jsou zavádějící, přesto je možné 
si pokoj přestavět podle svého. 
Výmalba bývá tristní, je možné 
si vymalovat a nemálo studentů 
se na svoje zdi “vrhne” se štět-
ci, paní hospodářky jsou ochotné 
proplatit bílou barvu. Nářadí pro 
přivrtání poličky, drobnou práci 
se dřevem má pod palcem Brt, 
provozní technik, který bydlí na 
pokoji 440 na bloku 10, vysava-
če, žehličky a žehlicí prkna bývají 
na každém bloku u správců. Po 
prázdninách se otevřou “kufrár-
ny” s věcmi, které si tam usklad-
nili studenti před létem, občas po 
nich zbyde křeslo, stůl,..., násle-
duje dražba, ve které je možné 
ukořistit lednici, která zejména 
v letním semestru přijde vhod. 
Sociální zařízení jsou řešena spo-
lečně na každém patře, což ne 
každému vyhovuje, nicméně po 
letech si člověk zvykne. 

Pokud je to vyloženě proti gustu, 
je možné se přestěhovat na draž-
ší blok 8, kde je buňkový systém 
i bezbariérový přístup. Když si člo-
věk zabouchne klíč, vrátní pomo-
hou proti kolejence pokoj otevřít. 
Nečekejte erární toaletní papír, 
sprchy jsou všelijaké a pantofle 
navíc přijdou vhod, dále pozor 
na netěsnící okna, již naši otcové 
při svých studiích si je oblepova-
li lepicími páskami. A na závěr, 
nechoďte za registrátory a dalšími 

aktivními lidmi před 10. hodinou 
ranní, buď spí, nebo jsou ve škole 
či v práci. 

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. 5, 8, zastávka  
 Lotyšská

• v noci tramvaj č. 51 a auto- 
 bus 515, zastávka Vítězné  
 náměstí, nebo autobusy 502  
 a 604, zastávka Lotyšská

Na Bubenečské koleji působí klub 
Buben, který spravuje počítačo-
vou síť (100 Mbit).   
www.buk.cvut.cz

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 experimentálním provo-
zu.

Studovna
Členové klubu mohou využívat 
v přízemí studovnu s počítači, 
projektorem a tabulí s fixy.  
Vhodné a klidné místo nejen pro 
samostudium, 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 vlastní klubovny. 
Místnost patří sice SÚZ, ale veš-
keré vybavení je majetkem klubu. 
A není toho málo, co zde můžeš 
najít a využít. k sezení slouží žid-
le a pohodlná sedací souprava. 
Pro trávení volného času jsou zde 
k dispozici dva stolní fotbálky, 
kulečník a šipky a lze si také zapůj-
čit něco ze široké nabídky stolních 
her. Jistě nepřehlédneš čtyřmetro-
vé plátno a full HD projektor, díky 
nimž můžeš v rámci filmového 
klubu každý týden zhlédnout zají-
mavý 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 nachá-
zí v suterénu výborně vybavená 
posilovna.

Akce
Jak již bylo naznačeno, klub pořá-
dá během roku několik větších 
i menších akcí, aby byl každý stu-
dent živ nejen studiem, ale také 
trochou té kultury. 

Takže ve zkratce ty největší:
Akce prvák (seznamovací party na 
začátku školního roku, poznej klub 
a své sousedy i kolegy z ostatních 
kolejí)

Vánoční večírek (konec semestru, 
Vánoce za dveřmi, výborný domá-
cí svařák a cukroví přijde jistě 
vhod)
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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)

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 příslušenstvím

Dopravní spojení
• metro A, stanice Dejvická

• tramvaj č. 5, 8, zastávka  
 Lotyšská

• v noci tramvaj č. 51 a auto- 
 bus 515, zastávka Vítězné  
 náměstí, nebo autobusy 502  
 a 604, zastávka Lotyšská

Kolej Orlík se nachází v Dejvicích 
v ulici Terronská (stejně jako 
Bubenečská kolej), asi deset 
minut od metra a maximálně 
deset minut pěší chůze od školy. 
Orlík byl v zimě na přelomu let 
2003/2004 kompletně zrekonstru-
ován. Pobývá zde asi sto sedm-
desát studentů – Orlík je zkratka 
kolej rodinného typu.

Vybavení koleje
K dispozici máš klubovnu se stol-
ním fotbálkem.

Sportovní vyžití
Najdeš je 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
Alespoň jednou do semestru se 
zde koná „kolejní seznamovací 
Party“. Aktivním a zábavy chti-
vým studentům akce jednou za 
semestr nestačí, a tak se jistě 
bude hodit požehnané množství 
hospod v okolí. Až se budeš vracet 
na kolej noční tramvají, jistě oce-
níš blízkost stanice Hradčanská či 
Vítězné náměstí. o kolejní život se 
stará klub Orlík, který dále zajiš-
ťuje provoz počítačové sítě.

KOLEJE PODOLÍ

Na Lysině 12  
147 45 Praha 4

tel. na vrátnici: 224 105 111

e-mail na vedoucí koleje:   
makulova@suz.cvut.cz

Stránky kolejního klubu:   
www.pod.cvut.cz

Dopravní spojení
• autobusy č. 106, 121,  
 zastávka Na Lysinách

• tramvaj č. 3, 17 a autobus  
 č. 253, zastávka Černý kůň

• v noci autobus č. 52, zastáv- 
 ka Černý kůň

Koleje Podolí najdeš v klidném 
prostředí v Praze 4, nedaleko 
České televize, atletického stadio-
nu Děkanka a prodejny Kytary.cz 
na Děkanské vinici. 

Areál kolejí se skládá celkem 
ze šesti bloků, menzy, vrátnice 
a mnoha dalších míst vhodných 
pro venkovní relaxaci. V letních 
měsících je na travnatých plochách 
prostor pro opalování, učení, grilo-
vání, venkovní hry nebo posezení 
u krbu. Během celého roku se 
v areálu koleje konají nejrůzněj-

ší akce pořádané studentským 
klubem Pod-O-Lee. Každoročně 
se tak například můžeš zúčastnit 
studentského hudebního festiva-
lu MEZI BLOKY, sportovního dne 
Pod-O-Day či svátečně laděných 
Podolských Vánoc. Ve vybave-
ní koleje nechybí ani prádelny, 
sušárny, studovny, kolárny a další 
místnosti pod studentskou sprá-
vou.

Stravování
Obědy a večeře zajišťuje podol-
ská menza. Pokud rád(a) posedíš 
s přáteli v hospůdce, jednu tako-
vou, klub u Dna, nalezneš přímo 
v suterénu bloku C. V případě, 
že jsi milovníkem/milovnicí čajů 
a vodních dýmek nebo oceňu-
ješ nekuřácké prostředí, určitě 
navštiv čajovnu Aladin, která 
sídlí na bloku A. u stanice metra 
Pražského povstání je pro pří-
padné nákupy potravin a nápojů 
denně do 23:00 otevřené Tesco 
Express.

Internet
Všechny pokoje jsou k internetu 
připojeny rychlostí 100Mbit/s. 
V areálu kolejí už vysílá několik 
Access pointů, a tak je možné se 
v určitých lokacích připojit i bez-
drátově. Další ze služeb, kterou 
klub Pod-o-Lee svým členům 
poskytuje, je vybavená počítačo-
vá učebna s připojením na inter-
net, která se nachází na bloku C. 
Mimo jiné je zde možnost tisknout 
na klubové tiskárně nebo využít 
plátno vhodné pro projekci. Pokud 
chceš diskutovat o dění na koleji, 
popř. cokoli hledáš či poptáváš, 
připoj se do skupiny koleje Podolí 
na Facebooku, viz www.facebook.
com/podolee.

Sport
Ke sportu jsou v areálu koleje 
k dispozici dvě venkovní hřiš-
tě s umělým povrchem, kde je 
možné zahrát si různé kolektivní 

sporty od tenisu až po volejbal. 
V budově menzy se nachází i vel-
mi navštěvované sportoviště, kte-
ré je rovněž spravované klubem 
(http://sportoviste.pod.cvut.cz). 
 
Ve sportovišti si lze zacvičit 
v posilovně, tělocvičně, na malém 
boulderu a poté se nechat nama-
sírovat v masérně. 

V nabídce sportoviště jsou i pra-
videlné kurzy jako Kardiofitbox.

Dále sportoviště pořádá seminá-
ře Jak cvičit, zaměřené na nácvik 
správné techniky cviků a správ-
né životosprávy, nebo akce ryze 
soutěžní, jako je Benchpress či 
Pod-Cross.

Volný čas
Pro aktivní trávení volného času 
jsou k dispozici kolejní místnosti, 
ve kterých najdeš např. fotbálek, 
kulečník, ping-pong, DDR (taneční 
podložky) či hernu deskových her.

Na bloku B je v provozu vybave-
ná hudebna, kam se mohou při-
jít odreagovat hudebně nadaní 
jedinci. Hudebnu tvoří vybavená 
a odhlučněná místnost, která slou-
ží jak pro hudební produkci, tak 
pro trénink zapálených muzikantů 
i hudebních skupin.

Studentská organizace
O kolejní život se stará, jak už 
jsi asi zjistil(a), kolejní klub Pod-
O-Lee, který mimo jiné zajišťuje 
provoz studentské sítě, sportovi-
ště, hudebny a dalších kolejních 
místností. 

Chceš se do dění zapojit i Ty? 
Pokud ano, stačí bydlet na podol-
ské koleji a kontaktovat někte-
rého ze správců, jejichž seznam 
najdeš na podolských stránkách 
www.pod.cvut.cz.
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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

• tramvaje č. 3, 4, 6, 10, 16,  
 18, 22, 24, zastávka Karlovo  
 náměstí 

• autobus č. 176, zastávka  
 Karlovo náměstí

Hlávkova kolej je relativně malá 
(je zde ubytováno asi dvě stě 
padesát studentů) a nachází se 
v samém centru města. Najdeš 
zde většinou dvoulůžkové pokoje, 
které tvoří buňky po dvou (na kaž-
dé buňce máš k dispozici WC, spr-
chu, a ledničku). V každém patře 
najdeš jeden jednolůžkový pokoj 
a kuchyňku s mikrovlnnou trou-
bou a sporákem. Kromě vaření se 
můžeš zabavit ještě v posilovně, 
ve společenské místnosti s TV 
a kulečníkem.

Internet
Připojení k internetu je zajiště-
no 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 příslušen- 
 stvím

Dopravní spojení
• metro A, stanice Dejvická

• tramvaj č. 2, 20, 26, stanice 
Thákurova 

• v noci tramvaj č. 51, zastáv- 
 ka Thákurova, nebo autobu- 
 sy 502 a 515, zastávka  
 Vítězné náměstí

Masarykova kolej se nachází 
těsně vedle Evropské ulice, pět 
minut chůze od stanice Dejvická 
a vysokoškolského areálu ČVUT 
a VŠCHT. Kolej byla nově otevře-
na pro studenty v roce 1998 po 
kompletní 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 zemí.

Stravování
Přímo v budově najdeš menzu, 
která vaří přes týden dvě jíd-
la k večeři a o víkendu jedno 
jídlo k obědu a jedno k večeři 
(o víkendu se večeře nevaří). Dále 
poskytuje po cely týden snídaně. 
Nabídku doplňuje Akademická 
restaurace.

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

Vybavení koleje
Mezi další vybavení patří satelit, 
uzavřené parkoviště v areálu kole-
je, fotokomora, několik studoven, 
sklady pro studenty, pračky, ping-

-pong, gril aj. o tyto místnosti 
se stará skupina správců z řad 
studentů, kteří úzce spolupracují 
s vedením koleje.

Sportovní vyžití
Najdeš zde nově vybavenou posi-
lovnu a malou tělocvičnu, kde se 
několik dnů v týdnu cvičí aerobic 
a zumba. V blízkém okolí najdeš 
Sportovní centrum Kotlářka a řadu 
posiloven.

Studentské organizace
O kolejní život se stará klub 
Masařka. Na koleji působí klub 
International Student Club (ISC), 
jehož posláním je pomoci zahra-
ničním studentům, kteří přijíž-
dějí na ČVUT v rámci programu 
ERASMUS.

Zábava
Máš k dispozici klub s tanečním 
parketem, který je vybaven kva-
litní audiotechnikou. Pokud jsi 
zde ubytovaný(á), můžeš si klub, 
včetně audiovybavení, zapůjčit 
pro pořádání vlastní akce (disko-
téka, turnaj v šipkách či stolním 
fotbale, setkání přátel atd.). Mimo 
klub lze zchladit žízeň i v pivnici, 
která sousedí s klubem. V oko-
lí není rozhodně nouze o hos-
pody (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

Dopravní spojení
• metro A, stanice Dejvická

• tramvaj č. 2, 5, 8, 20, 26,  
 zastávka Vítězné náměstí

• tramvaj č. 2, 20, 26, zastáv- 
 ka Dejvická

• v noci tramvaj č. 51 a auto- 
 busy 502 a 515, zastávka  
 Vítězné náměstí

Dejvická kolej se nachází 400 met-
rů od stanice metra A, tramvajové 
a autobusové zastávky Dejvická. 
Nedaleko koleje je Dejvický 
kampus ČVUT (Fakulta stavební, 
strojní, elektrotechnická, infor-
mačních technologií a architektu-
ry), Národní technická knihovna 
a Masarykův ústav vyšších studií. 
Poblíž se také nacházejí tři men-
zy – Technická, Studentský dům 
a Masarykova kolej.

Společenské prostory sdílíme se 
Sinkuleho kolejí. Naše koleje spo-
lu sousedí a spolupracují v rámci 
klubu Sincoolka.

SINKULEHO KOLEJ

Zikova 13, 160 00 Praha 6

tel.: 224 311 446

e-mail: sinkule@suz.cvut.cz

http://www.sin.cvut.cz/ 

• jedno až čtyřlůžkové pokoje,  
 nejčastěji 2-3 lůžkové

• 4 noční studovny

• společná sociální zařízení na  
 každém patře

• kuchyňka ob patro se spo- 
 lečnou lednicí

Dopravní spojení
• metro A, stanice Dejvická
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• tramvaj č. 2, 5, 8, 20, 26,  
 zastávka Vítězné náměstí

• tramvaj č. 2, 20, 26, zastáv- 
 ka Dejvická

• v noci tramvaj č. 51 a auto- 
 busy 502 a 515, zastávka  
 Vítězné náměstí

Kolej se nachází na ideálním mís-
tě, necelých 400 metrů od stanice 
metra A, tramvajové a autobuso-
vé zastávky Dejvická. Nedaleko 
koleje je Dejvický kampus ČVUT 
(Fakulta stavební, strojní, elek-
trotechnická, informačních tech-
nologií a architektury), Národní 
technická knihovna a Masarykův 
ústav vyšších studií. Poblíž se také 
nacházejí tři menzy – Technická, 
Studentský dům a Masarykova 
kolej.

Co dál nabízíme?
K dispozici je multimediální míst-
nost, která je volně přístupná 
všem studentům, posilovna, fot-
bálek, kolárna, připojení k inter-
netu (půlka koleje má k dispozici 
bezdrátovou síť eduroam) a mno-
ho dalšího. Nejlépe to člověk 
pozná, až když se k nám nastěhu-
je, akce zde bývají velmi podařené 
a nezřídka sem zavítají studenti 
nejen ze Strahova. 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.

KLADNO

Ubytování v Kladně
V Kladně se sice nachází Fakulta 
biomedicínského inženýrství, ko- 
leje ČVUT bys tady ale hledal(a) 
marně. Pokud studuješ na FBMI 

a nechce se Ti dojíždět z kolejí 
z Prahy, můžeš se ubytovat třeba 
tady:

DM SPŠS
Cyrila Boudy 2953  
272 01 Kladno

tel.: 312248001

www.sosik.cz/uvod/ubytovani

Mají zde dvou a třílůžkové poko-
je se společným sociálním zaří- 
zením, klubovnu s televizí nebo 
multimediální studovnu (projek-
tor, plátno, skener, kopírka, tiskár- 
na), kuchyňku (ale vařit zde  
nemusíš – snídaně, obědy nebo 
večeře dělají), internet, hudební 
zkušebnu, tělocvičnu, posilovnu, 
ping pong a sportovní hřiště. Toto 
ubytování se nachází v centru 
města, do budovy FBMI je to 
cca 500 m. Dostaneš se sem 
z Prahy (z Dejvické) autobusem 
do Kladna, když vystoupíš na 
zastávce Gymnasium, je to už 
jen kousek. o ubytování na DM 
SPŠS rozhoduje jeho vedení na 
základě podané přihlášky, kterou 
si můžeš vyzvednout např. při 
zápise na FBMI přímo v budově 
DM SPŠS (přihláška je k dispozici 
na vrátnici) nebo na www.sosik.
cz//index.php/?gdo=dokumenty.

Platí se zde asi 2550 - 2700 Kč 
měsíčně dle typu pokoje.

GDM
5. května 1870  
272 01 Kladno

tel.: 312243165, 312243166

Zde najdeš třílůžkové pokoje se 
společným sociálním zařízením 
v každém sektoru (části patra), 
společnou kuchyňku (a ve zdej-
ší jídelně Ti uvaří po předložení 
průkazu studenta ČVUT oběd cca 
za 35 Kč), společenskou místnost 
s TV. Do budovy FBMI je to cca 
300 m. Dostaneš se sem z Prahy 
(Dejvická) autobusem do Kladna, 
když vystoupíš na zastávce Sítná 

– přímo před budovou FBMI. 
Cena: asi 2600 Kč/měsíc.

HOTEL KLADNO (cca 150 m od 
fakulty)
• sociální zařízení se sprcho- 
 vým koutem, umyvadlem  
 a toaletou na každém pokoji

• NONSTOP provoz recepce  
 a neomezený vstup do  
 hote-lu

• internet na pokojích

• společná kuchyňka na kaž- 
 dém patře

• pravidelný úklid pokojů

• klubovna v atriu hotelu

• parkování před hotelem

• MHD 150 m od hotelu

 
Cena pro studenty (po předložení 
dokladu o studiu na VŠ) včetně 
DPH:

• jednolůžkový pokoj  
 140 Kč/den  
 4 788 Kč/30 dnů

• dvoulůžkový pokoj   
 120 Kč/den  
       4 104 Kč/30 dnů

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 turna-
je a různé společenské akce (Ples 
FBMI, Majáles 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, hři-
ště…), až po objevování některé 
z mnoha hospod v okolí. Některým 
studentům stačí ke štěstí i počí-
tač s připojením k internetu nebo 
společenská místnost vybavená 
televizí. A také není žádný pro-
blém zajet se bavit do Prahy – na 
Dejvickou se dostaneš v pohodě 
za 40 minut…

www.bion.cvut.cz – kolejní klub 
BION

http://wiki.bion.cvut.cz – studnice 
vědomostí

Dopravní spojení Praha - 
Kladno
Pro cestu z Prahy do Kladna 
a obráceně je nejvýhodnější zvo-
lit autobus z Dejvické, který Tě 
tam doveze zhruba za 40 minut. 
Autobusy odtud odjíždějí doslova 
každých pár minut. 

KARIÉRA

ViK

Veletrh pracovních příležitostí  
iKariéra.

Každoročně, začátkem března, 
startuje série Veletrhů pracov-
ních příležitostí zaměřených na 
studenty. Pořádá je studentská 
organizace IAESTE ČR a vedle 
Výměnného programu je to další 
velký projekt, kterým se IAESTE 
v ČR zabývá.

„Budoucnost je na Tobě“, tak zně-
lo motto letošního 20. Veletrhu 
pracovních příležitostí iKariéra na 
ČVUT.

Na tomto veletrhu máš během 
jednoho dne příležitost oslovit 
více než 100 firem a získat tak 
přehled o požadavcích a náro-
cích na trhu práce. Firmy jsou 
zastoupeny personalisty, kteří 
mohou poradit, jak se připra-
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vit na pracovní pohovor a co po 
svých zaměstnancích požadují, 
ale i specialisty, kteří mohou zod-
povědět všechny Tvoje otázky.

Stánky firem jsou rozmístěny na 
fakultách elektrotechnické, stroj-
ní, stavební, informačních tech-
nologií a architektury a v Národní 
technické knihovně. Na místě 
probíhá i bohatý doprovodný 
program, např. V přednáškových 
místnostech se konají prezen-
tace, během dne probíhá velká 
veletržní soutěž a pro ty, které 
program veletrhu vyčerpal, je 
připraveno několik chillout zón 
se sedacími vaky a recyklovaným 
nábytkem.

Celý veletrh organizují studenti, 
pro které je to obrovská příle-
žitost vyzkoušet si mnoho věcí 
a činností, které jim škola dát 
nemůže, jako je např. Vedení 
týmu, komunikace s médii, fir-
mami, školou atd. i Ty se můžeš 
chopit příležitosti a přiložit ruku 
k dílu. Jak? Stačí kontaktovat stu-
dentskou organizaci IAESTE, která 
toto všechno má pod palcem.

CIPS 
Centrum informačních a pora-
denských služeb ČVUT.

 www.cips.cvut.cz

Potřebuješ poradit nebo vyřešit 
problémy týkající se studia, jeho 
výběru nebo i samotného průbě-
hu? 

Chceš nalézt podporu při řešení 
osobních, rodinných, právních 
nebo i jiných problémů? Pravě pro 
Tebe je otevřeno Centrum infor-
mačních a poradenských služeb 
ČVUT (CIPS). Neboj se nás navští-
vit!

Individuální poradenství 
(pro studenty ČVUT ZDARMA)

Studijní
Mgr. Taťána Cihlářová  
Tatana.Cihlarova@cips.cvut.cz

Pomůžeme Ti při orientaci ve stu-
dijním prostředí, při řešení nových 
situací a problémů 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 osobní problémy, krizo-
vé situace, mezilidské konflikty ve 
škole i v soukromí.

Sociálně-právní
Vojtěch Obr  
jurista@cips.cvut.cz

Získáš informace o právní úpravě 
svého problému (sociální zabez-
pečení, pracovní právo, studijní 
předpisy apod.).

Duchovní
Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D. 
vladimir.slamecka@cips.cvut.cz

Pomůže Ti při hledání odpovědí na 
otázky spojené s hledáním smy-
slu života a jeho hodnot, o které 
se lze opřít, usnadní 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 nepo-
chopil(a). 
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Semináře, besedy, dílny a před-
nášky

Během letního a zimního semestru 
pořádáme semináře, besedy, dílny 
a přednášky pro všestranný roz-
voj studentské osobnosti. Sleduj 
informace o akcích na našich 
stránkách: www.cips.cvut.cz , na 
našem FB, na fakultních stránkách 
a jejich FB. Doporučujeme také 
všímat si nástěnek v menzách 
a na fakultách, kde jsou vyvěšeny 
plakáty akcí. 

Studenti sobě

Možnost uspořádat svou vlastni 
dílnu/seminář pro spolužáky - 
poskytneme prostor a zajistíme 
propagaci.

Projekt doučování

Tato stránka dává možnost stu-
dentům ČVUT, kteří mají problé-
my se studiem, nalézt pomoc, 
a těm, kteří studují bez problémů, 
nabídnout své dovednosti druhým. 
www.cips.cvut.cz/doucovani/

Kde?
Studentský dům, Bechyňova 3 
Praha 6  
vchod naproti Vydavatelství stu-
dentských průkazů

Jak?
Můžeš nás kontaktovat nejen 
osobně, ale také telefonicky, a to 
na čísle 224 358 461-464 nebo 
e-mailem: cips@cvut.cz 

Kdy?
Po – Čt:  09:00 – 18:00  
Pá:  09:00 – 14:00

ÚTVS

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, zimních a letních výcvi-
kových kurzech a dalších sportov-
ních aktivitách na ČVUT nalezneš 
spolu s přihláškou do hodin těles-
né výchovy na webových strán-
kách ÚTVS www.utvs.cvut.cz.

Tyto stránky doplňuje facebooko-
vý profil ÚTVS https://www.face-
book.com/utvs.cvut.cz, kde získáš 
spoustu zajímavých a aktuálních 
informací ze sportovního prostředí 
na ČVUT.

Jak se přihlásíš do hodiny 
povinné 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)

- prostuduješ si pokyny pro při-
hlášení do systému ÚTVS

- po přihlášení si vybereš sport 
a hodinu, o kterou máš zájem 
(nejlépe v době, kdy máš v roz-
vrhu volno), zapíšeš se a řádně si 
přečteš všechny pokyny k výuce

- zkontroluješ si, zda byl zápis 
úspěšný

- chceš-li svoji volbu změnit, 
přihlásíš se do jiné volné hodiny 
a systém Tě v původní zapsané 
hodině smaže (jeden kód v KOS = 
jedno místo v hodině TV;. pokud 
chceš chodit na 2 hodiny TV týd-
ně, nebo nemáš TV jako povinný 
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předmět a chceš sportovat, musíš 
si zapsat  volitelnou TV).

POZOR – výuka TV začíná hned 
první týden v semestru.

Jak se přihlásíš do hodiny 
volitelné TV?
1) Zapíšeš si TV pod příslušným 
kódem do KOSu (liší se podle 
fakulty a jsou uvedeny na webu 
ÚTVS nebo v „Bílé knize“)

Kódy pro tělesnou výchovu jsou 
v KOSu vypsané pod ÚTVS, NE 
pod Tvojí fakultou!

- v prvním semestru tak musíš 
učinit při zápisu nebo si dodateč-
ný zápis necháš potvrdit nejpoz-
ději do 14 dnů od zahájení výuky 
na studijním oddělení (jeden kód 
v KOSu = jedno místo v hodině 
TV)

2) Dále postupuješ stejně jako 
u povinné TV

Pro nastupující studenty do 1. 
ročníku FS a FEL pořádá ÚTVS ve 
výukovém středisku  Herbertov 
(FS) a Temešvár (FEL).

Seznamovací kurzy
Zde se seznámíš se svými budou-
cími spolužáky, získáš základní 
informace o studiu, jak od oficiál-
ního zástupce školy, tak i užiteč-
né neformální informace podané 
studentem a dobře se pobavíš při 
společném sportování.

Podrobnější info najdeš na:  
http://www.utvs.cvut.cz/letni-
-kurzy/zahajovaci-kurz-fs.html

http://www.utvs.cvut.cz/letni-
-kurzy/zahajovaci-kurz-fel.html

Sportovní život na ČVUT dopl-
ňují vysokoškolské tělovýchovné 
jednoty. VŠTJ Stavební fakulta 
Praha, VŠTJ Technika Praha stroj-
ní, 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 výkon-
nostní úroveň jde napříč celým 
spektrem od rekreační až po 
vrcholovou. 

Bližší informace o jejich činnosti 
získáš na ÚTVS ČVUT a na webu 
ÚTVS www.utvs.cvut.cz.

MÚVS

Masarykův ústav vyšších studií.

www.muvs.cvut.cz

České vysoké učení technické 
v Praze    
Masarykův ústav vyšších studií

Kolejní 2637/2a  
160 00 Praha 6

Vedení ústavu
Ředitel 
prof. Ing. Vladimír Kučera DrSc., dr. h. c.

Tajemník ústavu  
Ing. Lenka Hynková

Koordinátor pro rozvoj a vněj-
ší vztahy   
Ing. Barbora Joudalová, MBA

Koordinátor pro vědecko- 
výzkumnou činnost  
doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Koordinátor pro zahraniční 
styky    
Mgr. Jana Zvěřinová

Koordinátor pro pedagogickou 
činnost    
Doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc.

Charakteristika organi-
zace
MÚVS má postavení vysokoškol-
ského ústavu. Nabízí studijní 
programy bakalářské, navazující 
magisterské a doktorské. Hlavními 
oblastmi vzdělávání jsou ekono-
micko-manažerské vzdělávání, 

inženýrská pedagogika a jazyko-
vé vzdělávání. 

Kromě výuky v akreditovaných 
programech nabízí MÚVS také 
komerční 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 Karlově náměstí.

Studijní oddělení
Studijní oddělení se nachází v síd-
le MÚVS. Nalezneš ho v přízemí 
budovy, vlevo za recepcí. Vystaví 
Ti zde potvrzení o studiu a jiné 
dokumenty spojené se studiem 
a zodpoví Tvé dotazy týkající se 
studia. Na studijní oddělení choď 
vždy s indexem a v úředních hodi-
nách. Někdy je lépe domluvit si 
schůzku telefonicky nebo e-mai-
lem. 

Všechny vyhlášky studijního odd., 
předpisy a formuláře ke stažení 
nalezneš na webových stránkách 
MÚVS na úřední desce www.muvs.
cvut.cz/uredni-deska. Informace 
studijního oddělení najdeš v aktu-
alitách pro studenty na webových 
stánkách www.muvs.cvut.cz/stu-
dent/.

Vstupní karty
Pro vstup do budovy musíš mít 
průkaz studenta ČVUT (ID karta 
ČVUT). Průkaz si můžeš vyzved-
nout ve Vydavatelství průkazů 
ČVUT, ulice Bechyňova 3, Praha 6. 
Otevírací dobu najdeš na http://
intranet.cvut.cz/informace-pro-
-studenty/prukazy.  

Úřední hodiny se v průběhu roku 
mění, proto sleduj tyto webové 
stránky. Svou kartu musí mít kaž-
dý student. Jedna karta umož-
ní pouze jeden průchod, takže 
nemůžeš pouštět své kamarády. 

i vstup k učebnám v ul. Kolejní je 
přes dveře na kartu.

Intranet a studentský 
e-mailový účet
Rozvrhy, materiály pro výuku, 
informace o výuce aj. najdeš na 
intranetu MÚVS. 

Dostupný je z adresy   
https://intranet.muvs.cvut.cz/.

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

Přístupové údaje
Viz níže Autorizační údaje.

Autorizační údaje do 
aplikací Intranet, MÚVS 
Mail, KOS
Autorizační údaje se skládají 
z uživatelského jména a přístu-
pového hesla. Uživatelské jméno 
je generováno na základě Tvého 
jména a příjmení, je unikátní po 
celém ČVUT a není možné ho změ-
nit. Autorizační údaje si můžeš 
vyzvednout ve Vydavatelství prů-
kazů ČVUT, ulice Bechyňova 3, 
Praha 6 (viz vstupní karty).

Prváci si mohou svoje autorizační 
údaje vyzvednout pomocí aplikace 
první heslo na webu:   
https://www.cvut.cz/prvni-heslo/
Login. 

Podrobnosti o získání prvního 
hesla najdeš na webu:  
http://intranet.cvut.cz/
informace-pro-studenty/is/
uzivatele-a-pristup/heslo-cvut.

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

Rozvrh
Rozvrh je pevně daný. Můžeš si 
pouze volit z nabídky aktuálně 
vypsaných povinně volitelných 
předmětů.

Zápis jazyka
Budeš studovat především anglič-
tinu. Tvojí výhodou je, že můžeš 
navázat na svoji dosavadní zna-
lost. Do skupiny budeš zařaze-
n(a) podle výsledku orientačního 
testu, který absolvuješ po zápisu 
před začátkem semestru. Ve vyš-
ším ročníku si pak můžeš přibrat 
ještě další cizí jazyk (němčinu 
nebo španělštinu). Můžeš také 
chodit na jazykové kurzy na 
katedře jazykové výuky JASPEX. 
Tyto kurzy jsou už ale mimo 
rámec Tvého studijního progra-
mu.

Studovna
Pro vyřizování studijních záleži-
tostí máš v sídle MÚVS k dispozici 
studovnu. Nalezneš ji v příze-
mí naproti studijnímu oddělení. 
Otevřená je po celý den.

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

Stravování
V sídle MÚVS v ul. Kolejní je 
v suterénu budovy kavárna, kde 
si můžeš zakoupit lehčí občerst-
vení – bagety, saláty, těstoviny 
aj. V budově jsou také automaty 
na nápoje a občerstvení. Využívat 
můžeš také okolní menzy – 
v budově Masarykovy koleje či ve 
Studentském domě.

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 
2014/2015

Začátek akademického roku  22.9.2014

Konec akademického roku  20.9.2015  

Zimní semestr   20.9.2014 – 19.12.2014 *

Zimní prázdniny   22.12.2014 – 2.1.2015

Zkouškové období   5.1.2015 – 13.2.2015 *

Prodloužené zkouškové období - může vyhlásit děkan fakulty/ředitel 
ústavu  

Letní semestr   16.2.2015 – 15.5.2015 *

Zkouškové období   18.5.2015 – 26.6.2015 *

Letní prázdniny   29.6.2015 – 28.8. 2015 **

Prodloužené zkouškové období - může vyhlásit děkan fakulty/ředitel 
ústavu 

Ubytování v kolejích od   15.9. 2014

Opuštění kolejí   26.6. 2015

Výuka odpadá
ZS 28.10. 2014 (út), 17.11. 2014 (po) a v LS 6.4. 2015 (po), 1.5. 2015 
(pá) a 8.5. 2015 (pá)

Náhradní výuka
LS 12.5. 2015 (út) bude výuka nahrazující 1.5. 2015 (pá)

* Časové plány fakult a ústavů mohou stanovit rozdílnou délku 
semestru podle svých studijních plánů a upravit začátek nebo konec 
výuky v rozmezí maximálně 1 týdne a/nebo upravit začáte nebo konec 
zkouškového období. Časové plány fakult a ústavů musí být zveřejněny 
nejpozději 1 měsíc před začátkem akademického roku.

** V období letních prázdnin je možné podle potřeb fakult a ústavů 
uskutečňovat odborné praxe studentů, organizovat výcvikové kurzy 
apod.
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MAPA KAMPUSU V DEJVICÍCH FAKULTA STAVEBNÍ 
(FSV)

Thákurova 7  
166 29 Praha 6 

Tel.: +420 224 351 111

www.fsv.cvut.cz

Vedení
Děkanka 
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

Proděkan pro pedagogickou 
činnost 
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

Proděkanka pro rozvoj  
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.

Proděkan pro vědecko-výzkum-
nou činnost   
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Proděkan pro zahraniční styky  
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Proděkan pro výstavbu   
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

Zástupci proděkana pro 
pedagogickou činnost
RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.   s 
1. a 2. ročníky bakalářského stu-
dijního program „Stavební inže-
nýrství“ a bakalářský studijní 
program „Stavitelství“.

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.  
Bakalářský a magisterský stu- 
dijní obor „Konstrukce pozem-
ních staveb“, bakalářský a magi- 
sterský studijní obor „Building 
Structures“, bakalářský stu-
dijní obor „Požární bezpečnost 
staveb“, magisterský studijní 
obor „Integrální bezpečnost sta-
veb“, magisterský studijní obor 
„Budovy a prostředí“, magister-
ský studijní program „Inteligentní 
budovy“ a magisterský studijní 
obor „Stavby pro energetiku“. 
   

doc. Ing. Jiří Novák, CSc.  
Bakalářské a magisterské studijní 
obory „Management a ekonomika 
ve stavebnictví“ a „Příprava, rea-
lizace a provoz staveb“, magist-
erské studijní obory „Projektový 
management a inženýring“ a Sta-
vební management“

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.  
Bakalářské a magisterské studij-
ní obory „Inženýrství životního 
prostředí“ a „Vodní hospodářství 
a vodní stavby“

doc. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.  
Bakalářský a magisterský studijní 
obor „Architektura a stavitelství“

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.  
Bakalářské studijní obory „Geo- 
dézie a kartografie“, „Geoinfor-
matika“ a „Geodézie, kartografie 
a geoinformatika“, magisterské 
studijní obory „Geodézie a karto-
grafie“, „Geoinformatika“ a „Geo-
matika“

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.   
Proděkan pro pedagogickou čin-
nost řídí bakalářský a magist-
erský studijní obor „Konstrukce 
a dopravní stavby“ a magisterské 
studijní obory „Materiálové inže- 
nýrství“ a „Computational Engi-
neering in Advanced Design“

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

Studentský klub ŠTUK
Od září 2013 má Fakulta stavební 
i vlastní studentský klub ŠTUK pro 
všechny budoucí inženýry a archi-
tekty. Studenti v jeho rámci orga-
nizují exkurze, workshopy, bese-
dy, přednášky, promítání, párty 
a mnoho dalších akcí. 
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Budova
Fakulta stavební se nachází v are-
álu ČVUT v Praze 6 - Dejvicích. 

Prostory fakulty tvoří několik 
propojených budov. Hlavní vchod 
na fakultu je budovou označova-
nou C. V přízemí této budovy se 
nachází děkanát fakulty, studijní 
oddělení, šatna, copy centrum 
a atrium se stoly a židlemi, kde 
můžeš trávit čas například mezi 
výukou při čekání na další hodinu. 
V patře na ochozu jsou pak před-
náškové místnosti. Po levé straně 
od hlavního vstupu je dlouhá deví-
tiposchoďová budova B, kde sídlí 
většina oborových kateder a kde 
jsou i třídy, ve kterých absolvuješ 
nejvíce cvičení. V přízemí budovy 
B se nachází nově zrekonstruo-
vaný bufet, v druhém patře pak 
mimo jiné dvě velké posluchárny, 
prostorná tichá studovna a papír-
nictví. Na pravé straně od vstupu 
na fakultu je čtrnáctiposchoďová 
budova A, do 8. patra zde sídlí 
katedry Fakulty stavební, další 
horní patra pak využívá Fakulta 
informačních technologií ČVUT.  
I zde se jinak nacházejí poslu-
chárny, třídy a kanceláře učitelů. 
V suterénu se nachází místnost 
Studentského klubu - vyhrazený 
prostor pro relaxaci, vzájemnou 
komunikaci a samostatnou či sku-
pinovou tvůrčí práci. 

Ze zvýšeného přízemí můžeš pro-
jít spojovacím můstkem do Nové 
budovy ČVUT. Z druhého patra 
pak vedou dva spojovací můstky 
do budovy D, kde jsou většinou 
laboratoře, ale také jedna velká 
posluchárna a Ateliér D - dvou-
podlažní velkoprostorová učebna 
sloužící pro výuku studentů stu-
dijního programu Architektura 
a stavitelství. V této učebně platí 
zvláštní pravidla pro užívání, čti 
na www.fsv.cvut.cz/aktual/ate-
lierd.php. V budově D se nachází 
také volně přístupný velký počí-
tačový sál a plotrovací středisko 
pro studenty.

Budova fakulty je otevřena:
Po-Pá:  06:00-22:00

So-Ne:  08:00-20:00

Studijní oddělení
Studijní oddělení je pro Tebe 
k dispozici v atriu fakulty, infor-
mace 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 kom-
pletně organizovaný samostat-
ným ústavem ČVUT – Ústavem 
tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) 
se sídlem Pod Juliskou 4, Praha 
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 jazyků. Jazyk si můžeš 
vybrat podle chuti, na výběr máš 
několik obtížností. Jazykové kur-
zy jsou podrobně vypsány na 
nástěnkách jednotlivých jazyků či 
internetových stránkách katedry 
jazyků (K104). Nástěnky jazyků 
jsou na chodbě mezi místnostmi 
B-262 a B-266, pouze nástěnka 
angličtiny je o patro níže v pří-
zemí budovy B naproti bufetu 
u zadního vstupu na fakultu. 
Jazyk v prvním ročníku máš ve 
studijních programech Geodézie 
a kartografie, Stavební inženýr-
ství, Stavitelství a Metrologie. 
Program Architektura a stavitel-
ství začíná s výukou jazyků až ve 
druhém ročníku. Více informací 
se dozvíš při zápisu.

Kde najít internet?
Kde bychom dneska byli bez 
internetu. Bez internetu se prostě 
nehneš. Informace budeš čerpat

hlavně z něj. Komunikace s vyuču-
jícími často probíhá právě pomocí 
e-mailu. Můžeš použít počítače 
v počítačovém sále a v počíta-
čových učebnách naší fakulty. 
Vlastní počítač (notebook) můžeš 
připojit v atriu a v přilehlých pro-
storách (WiFi i Ethernet).

Počítačový sál a učebny
Počítačový sál je v suterénu 
budovy D. Počítačových učeben 
je asi 20, viz seznam na   
www.fsv.cvut.cz/vic/ucebny.php. 

řístup do nich mimo výuku je 
velice různý, záleží na správci. 
V učebnách spravovaných VIC 
FSv se přihlašuješ stejně jako do 
KOSu.

WiFi
V některých částech fakulty 
(atrium, Atelier D, velké poslu-
chárny…) lze připojit notebook 
bezdrátově, v atriu a Ateliéru D 
i kabelem k zásuvkám v nízkých 
sloupcích vedle stolečků. Pro 
přístup potřebuješ opět stejné 
username a „heslo pro wifi“ – viz 
část o heslech. Na notebooku je 
třeba nastavit „získat IP adresu 
ze serveru DHCP“ a 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 bez-
pečnější je WiFi připojení přes 
síť Eduroam (viz https://r2d2.fsv.
cvut.cz/index-r2d2.php?id=3). 
Když zvládneš první nastavení, 
počítač se automaticky přihlá-
sí k síti Eduroam nejen na naší 
fakultě, ale i na většině vysokých 
škol v Evropě.

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, směrování pošty,  
 nastavení hesla pro WiFi

• konta na studentském  
 serveru SPACE - prostor  
 pro uložení souborů, nutné  
 pro přístup do počítačových  
 učeben spravovaných VIC  

• konto na poštovním serveru  
 IMAP – e-mail, Webmail

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

Intranet a získání první-
ho hesla
Hlavní heslo (heslo na výše uvede-
né služby) a uživatelské jméno pro 
přístup k síťovým službám a infor-
mačním systémům ČVUT je jed-
notné pro celé ČVUT a získáš ho 
až po zápisu do studia. Po zpraco-
vání zápisu a zavedení do IS ČVUT 
si heslo zadáš sám, na společné 
stránce ČVUT http://www.cvut.cz/
informace-pro-studenty/is/ssu/
pp. K zadání hesla potřebuješ znát 
kód přihlášky ke studiu a kontrol-
ní údaje (datum narození). Kód 
přihlášky (osmimístný údaj) jsi 
obdržel v „Rozhodnutí o přijetí“ - 
je uveden v tomto dokumentu pod 
razítkem fakulty.

Výjimečně, v případě nějakých 
problémů, ho získáš přímo, opět 
až po zápisu do studia, ve Vyda-
vatelství průkazů nebo na správě 
studentských kont. Umožňuje Ti 
přihlásit se na www stránky htt-
ps://usermap.cvut.cz/. Na těchto 
stránkách si změň hlavní heslo 
a zkontroluj evidované údaje (uži-
vatelská jména…). Vymysli si dob-
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ré (neuhodnutelné) heslo, pama-
tuj si ho a drž ho v tajnosti.

Toto heslo je hlavní, bez něj se 
neobejdeš, je potřebné například 
pro:

• přihlášení k serveru StavNet  
 (směrování e-mailu, změna  
 dalších hesel)

• přihlášení ke KOSu (zkouš- 
 ky, zápis do semestru) 

• přístup k e-mailu na serveru  
 IMAP 

• přístup do počítačových  
 učeben    

Server SPACE je hlavní studentský 
server (Kerberos a AFS). Slouží 
především:

• pro přihlášení na počítače  
 v počítačových učebnách  
 a počítačových sálech spra- 
 vovaných VIC FSv  

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

Konta na serveru SPACE jsou zři-
zována automaticky všem studen-
tům.

E-mailové adresy
Každý student má vytvořenu 
e-mailovou adresu ve tvaru  
jméno_pro_e-mail@fsv.cvut.cz. 

Na tuto adresu jsou zasílány 
informace od učitelů, studijního 
oddělení,z KOSu a jiné důležité 
informace. Tato adresa je trvalá po 
celou dobu studia na fakultě a je 
jenom formální, pošta zaslaná na 
tuto adresu je směrována povinně 
na některý školní server (typic-
ky 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 ško-
ly, z domova, z tramtárie):

• přes webové rozhraní na 
 https://webmail.fsv.cvut.cz

• běžnými poštovními progra- 
 my (klienty) protokolem  
 IMAP

Poštovní konta na serveru IMAP 
jsou rovněž vytvořena automa-
ticky všem studentům.

Na serveru StavNet si můžeš 
nastavit i další, externí e-mai-
lovou adresu, na kterou jsou 
kopie e-mailu zasílány – řádek 
Směrování pošty (externí) – 
doporučujeme provést co nej-
dříve. Změna směrování pošty 
má některé záludnosti (zejména 
nesmíš nastavit přesměrování do 
cyklu). Další podrobnosti 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 ces-
tování e-mailů mezi všemi těmi 
servery je daleko vhodnější ho 
nastavit už na Stavnetu.

Zapomenutá hesla lze řešit ve 
Vydavatelství průkazů, další pro-
blémy je možno řešit u správy 
kont v místnosti D-2078d. Pokud 
neznáš své heslo, připrav se na 
to, že musíš přijít osobně a budeš 
požádán o prokázání totožnosti 
např. průkazkou ČVUT.

Tisk, kopírování a plotry

Tiskový systém TINA
Samoobslužný systém pro černo-
bílý tisk i oboustranný, A4 i A3. 
Funguje i jako kopírka. V provozu 
nonstop (tedy pokud je otevřena 
fakulta). 

Najdeš ji v rohu u posluchárny 
B-280 a v Ateliéru D. Peníze je 
třeba předem vložit na kartu buď 
u vkladomatu proti studijnímu 
oddělení, ve Vydavatelství průka-
zů www.cvut.cz/informace-pro-

-studenty/prukazy nebo zaslat 
převodem z účtu. Podrobnosti viz 
www.cvut.cz/informace-pro-stu-
denty/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 barevně), skenovat 
text (recognitou).

www.fsv.cvut.cz/vic/sluzby.php 
#dtp

Plotry
Jsou v suterénu budovy D, míst-
nost D-s108, vchod z chodby před 
počítačovým sálem-

www.fsv.cvut.cz/vic/sluzby.php 
#plotr

Kopírky
Copy centrum najdeš za šatna-
mi v atriu. V blízkosti je umís-
těn i samoobslužný kopírovací 
stroj.         

Centrum aktivního učení 
(CAU)
Katedra matematiky vypisu-
je každý semestr repetitorium 
pro zopakování látky povinných 
předmětů vyučovaných katedrou 
matematiky. Jedná se o konzul-
tační přednášky z matematiky 
a konstruktivní geometrie. Tyto 
přednášky jsou nad rámec povin-
né výuky, ale rozhodně se vyplatí 
je navštěvovat, neboť tyto před-
měty 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 strán-
kách fakulty www.fsv.cvut.cz.  

Sleduj pravidelně zprávy v rubri-
ce “Informace pro studenty“, viz 
www.fsv.cvut.cz/student/student.
php, kde najdeš stále aktualizo-
vané informace např. o termínech 
zápisu, poplatcích za nadstandard-
ní administrativní úkony, časový 
plán studia, změny ve studijních 
předpisech a další.

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

Upoutávky na zajímavé akce, kte-
ré se konají na fakultě i mimo ni, 
jsou prezentovány také na plaz-
mové obrazovce v atriu fakulty 
u vrátnice.

Najdi si fakultu také na   
www.facebook.com/fsv.cvut.cz
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FAKULTA STROJNÍ (FS)

Technická 4  
166 07 Praha 6 

www.fs.cvut.cz 
www.strojarna.cz

Vedení fakulty
Děkan 
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Proděkan pro vědeckou a výzkum-
nou činnost    
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.

Proděkan pro pedagogickou 
činnost 
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Tajemník 
Ing. Jiří Zápotocký

Tvá působiště
Fakultu strojní (FS) nalezneš 
na třech místech v Praze. Areál 
v Dejvicích patří mezi ty nejroz-
sáhlejší. Zde sis poprvé zapisova-
l(a) své předměty do indexu při 
zápisu. Druhým centrem je areál 
na Karlově 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 přízemí. Vejdi hlavním 
vchodem a vydej se v přízemí 
doprava a po pár metrech narazíš 
po pravé straně právě na studijní 
oddělení. Vystaví Ti zde potvrze-
ní o studiu, poradí s počátečními 
problémy ve studiu a případným 
sestavením osobního rozvrhu výu-
ky. Zapíší a potvrdí Ti další před-
měty, které sis zvolil jako volitelné 
(například semináře nebo jazyko-
vé kurzy).

Zápis jazyka
Za dobu studia na fakultě musíš 
složit na bakalářském studijním 
programu jednu zkoušku z cizího 
jazyka a dle nově platné akredi-
tace další v navazujícím magist-
erském studiu, ale z jiného 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 
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 potřebuješ heslo. 
Každý uchazeč je o podrobnostech 
informován v rozhodnutí o přijetí 
ke studiu.

Studijní plány
V rámci bakalářského studia lze 
absolvovat 3 studijní programy:

• Teoretický základ strojního  
 inženýrství TZSI – tříletý,  
 bezoborvý,  absolventi pokra- 
 čují ve studiu v navazu- 
 jících magisterských pro- 
 gramech, studenti jsou povi- 
 nni skládat zkoušky na úrov- 
 ni A.

• Strojírenství STR – čtyřletý,  
 4 různé studijní obory, stu- 
 denti skládají zkoušky na  
 úrovni B. Po absolvování při- 
 jímacích zkoušek mohou po- 
 kračovat v navazujících ma- 
 gisterských studijních pro- 
 gramech.

• Výroba a ekonomika ve stro- 
 jírenství VES – tříletý, jed- 
 nooborový, studenti skládají  
 zkoušky na úrovni B, absol- 
 venti odcházejí především  
 do praxe.

Zkouška konaná na úrovni a je 
těžší než úrovně B. Příklady 
v písemné části bývají obdobné, 
rozdíl se týká především ústní čás-
ti zkoušky. Je vyžadována znalost 
teorie, definic atp. Bližší informace 
lze získat v tzv. Bílých knihách, 
vyhláškách studijního oddělení 
a na studijním oddělení FS.

V rámci navazujícího magister-
ského studia lze studovat pět stu-
dijních programů, jsou 2leté:

• Strojní inženýrství – 13 stu- 
 dijních oborů

• Inteligentní budovy

• Letectví a kosmonautika –  
 jeden studijní obor

• Jaderná energetická zařízení  
 - jeden studijní obor

• Master of Automotive Engi- 
 nering (pouze v angličtině)  
 – čtyři studijní obory

Počítačové učebny 
a internet
K internetu se můžeš připojit 
v počítačových učebnách fakulty, 
ve většině prostor FS také pro-
střednictvím WiFi.

Počítačová učebna 
v Dejvicích
Nalezneš ji ve čtvrtém patře, na 
konci dlouhé spojovací chodby, 
vlevo. Počítačů je zde mnoho, 
často však bývá v poledních hodi-
nách 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 kruho-
vých schodech až nahoru. Dojdeš 

k bustě R. Felbera, dej se doleva 
a po schodech nahoru. Jsou zde 
počítačové učebny se stejnou ote-
vírací dobou.

Kopírky
Areál Dejvice

Kopírovací centrum Strojní fakul-
ty nalezneš v prvním patře, ved-
le vchodu do Ústavu mechaniky, 
biomechaniky a mechatroniky.

Otevřeno mají:
Po–Čt 09:00–12:00 
 13:00–15:00

Pá 08:00–12:00

V přízemí, v dlouhé spojovací 
chodbě mezi strojní a elektrotech-
nickou fakultou, je kopírka fakulty 
elektrotechnické, platba prostřed-
nictvím studentské karty.

Otevřeno je:
Po–Čt 08:00–14:30

Pá 08:00–13:30

Areál Karlova nám.

Firma Copia, cesta viz nahoře. 
Často se musíš dozvonit. Opět 
najdeš věci potřebné do školy 
(například 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 patře. Na FELu je také 
jeden. Narazíš na něj při prů-
chodu spojovací chodbou prvním 
patrem.
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Šatna v Dejvicích
Nalézá se v suterénu. Hned po 
vstupu do budovy fakulty sejdi 
pár schůdků, najdeš ji po levé 
straně. Můžeš tu odložit svoje 
věci. Nezapomeň na úsměv pro 
hodné paní.

Otevírací doba: 
pouze v období 1.10. až 30.4.:
Po–Pá 07:00–19:15

Mapa FS a FEL 

SPOLEK 
ABSOLVENTŮ 
A PŘÁTEL ČVUT

• pozvánky na akce 
pořádané ČVUT

• kontakt s bývalými 
pedagogy a spolužáky

• možnost spolupráce

Informace o členství na www.absolventicvut.cz

V PRAZE
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FAKULTA ELEKTRO-
TECHNICKÁ (FEL)

Technická 2  
166 27 Praha 6 

www.fel.cvut.cz

Vedení fakulty
Děkan  
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Studijní poradenství
Zajišťuje Informační centrum 
studijního oddělení, které posky-
tuje informace o oborech studia 
a informuje o přijímacím řízení. 
Více informací a úřední hodiny 
nalezneš zde:    
http://www.fel.cvut.cz/cz/educa-
tion/informacni-centrum.html

Zodpovědné osoby
Vedoucí pedagogického oddělení 
Ing. Helena Šislerová

tel.: 224 353 971

e-mail: sislehel@fel.cvut.cz

místnost: T2: A3-22c

Proděkan pro bakalářské studium 
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., 

tel.: 224 352 392

e-mail: prodekan.bak@fel.cvut.cz

místnost: T2: A3-21i

Studijní oddělení
Studijní oddělení najdeš v Dejvi-
cích, vydáš-li se od hlavního vcho-
du chodbou v přízemí směrem na 
strojní fakultu, uvidíš je po levé 
straně. Pobočku najdeš i v budo-
vě na Karlově náměstí v KN:E-309 
(budova E). Veškeré kontakty na 
studijní referentky a informa-
ce o otevírací době nalezneš na 
www.fel.cvut.cz/education/kon-
takty.html#uredky

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 informa-
ce týkající se stipendií, poplatků, 
studia v zahraničí apod.

Obory bakalářského 
studia
V průběhu druhého semestru 
budeš vyzván(a) k výběru jed-
noho z oborů svého programu. 
Podrobnosti o výběru oborů budou 
v pravý čas zveřejněny na fakult-
ním webu, proto ho pravidelně 
sleduj.

Více informací o jednotlivých obo-
rech získáš na adrese:

www.feld.cvut.cz/prestudent/
obory.html, popřípadě na fel.cvut.
cz -> pro Studenty-> Studijní plán

Výuka jazyků
Jazykové požadavky pro jednotli-
vé programy:

http://www.fel.cvut.cz/education/
combined/vyuka-jazyku.html

Tvá působiště
Studium na Fakultě elektrotech-
nické probíhá na těchto adresách:

Technická 2, Praha 6

Zikova 2, Praha 6

Karlovo náměstí 13, Praha 2

Kombinované (dálkové) 
studium
Probíhá na naší fakultě vždy ve 
všední den jednou za čtrnáct 
dní. Studium se jinak řídí stej-
ným studijním a kreditním řádem 
jako studium prezenční. Studenti 

kombinovaného (dálkového) stu-
dia si mohou návštěvu pedago-
gického oddělení předem dohod-
nout se svou studijní referentkou 
i mimo pravidelné úřední hodiny. 
Informace o kombinované formě 
studia nalezneš na adrese

http://www.fel.cvut.cz/education/
kombinovane-studium.html.

Studovny
Studovnu a čítárnu časopisů (též 
vhodnou ke studiu) nalezneš v su- 
terénu, 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 – 17:00

T2: A3-115 pro notebooky

Po - Čt:  08:00 – 20:00

Pá:  08:00 – 17:00

Ke vstupu potřebuješ průkaz stu-
denta a své přístupové heslo.

http://www.fel.cvut.cz/cz/user-
-info/studovny/studovny.html

Šatna
Nalézá se v suterénu. Hned po 
vstupu do budovy 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 batohů a podob-
ných zavazadel, klíček k dostání 
na vrátnici.

Otevírací doba:
Po–Pá  07:00–19:15

// Průvodce radí //
K nejtěžším předmětům patří 
zcela jistě již tradičně matema-
tika, algebra, fyzika či elektrické 
obvody. 

Doporučujeme Ti, abys nepod-
ceňoval(a) výuku již od prvních 
týdnů semestru. Je také dobré se 
alespoň během prvního ročníku 
vzdát časově náročnějších koníč-
ků či brigád a raději veškerý čas 
věnovat studiu.
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FAKULTA JADERNÁ 
A FYZIKÁLNĚ INŽE-
NÝRSKÁ (FJFI)

Břehová 7  
115 19 Praha 1

http://www.fjfi.cvut.cz/

Vedení fakulty:
Děkan  
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

Proděkan pro rozvoj a vnější 
vztahy 
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Proděkan pro vědecko-výzkum-
nou činnost a zahraniční styky  
doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou 
činnost 
prof. Dr. Ing. Michal Beneš

Tajemník 
Ing. Leopold Vrána

Tvá působiště
Výuka na FJFI v Praze probíhá 
na několika více či méně od sebe 
vzdálených pracovištích. Zapíšeš-
li se na obor, který má společný 
základ v matematikách a fyzikách, 
během prvních dvou ročníků 
budeš oscilovat především mezi 
„Břehovkou“ a „Trojankou“, sem 
tam vykmitneš i na přednášku na 
„MatFyz na Karlově“. Z ostatních 
oborů se mimo již zmíněné budovy 
podívají především studenti 
oboru JCHI, kteří mají část výuky 
v Chemickém ústavu Univerzity 
Karlovy na „Albertově“. Ve vyšších 
ročnících pak studenti oborů FE 
a JI tráví velkou část svého času 
v budovách „MatFyzu v Troji“.

Rozvrháři se samozřejmě snaží 
počet přejezdů minimalizovat, 
ale to není vždy možné. Přesuny 
mezi těmito pracovišti musíš často 
zvládnout v limitu dvaceti minut 
a stává se, že se přitom máš stih-

nout i najíst. Stíhání nestihnutel-
ného je jedním z charakteristic-
kých umění každého Jaderňáka, 
stačí vědět, jak na to. Pro nejfrek-
ventovanější přejezd Břehovka – 
Trojanka doporučujeme tramvaj 
17 mezi zastávkami Jiráskovo 
náměstí a Právnická fakulta. Na 
Albertov lze nejlépe dojet tramvají 
18 mezi zastávkami Staroměstská 
(kde je Břehovka), přes Karlovo 
náměstí (kde je Trojanka) na 
zastávku Albertov. Z Albertova 
se dá po nekonečných schodech 
vyběhnout i na MatFyz na Karlově. 
Tamtéž se dá možná pohodlněji 
dojít přímo z Karlova náměstí pěš-
ky kolem nemocnice a skrz zahra-
du místní Psychiatrické léčebny. 
A když bude pěkně, můžete vyvět-
rat třeba koloběžku, po rovince na 
nábřeží to frčí jedna báseň.

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

Břehovka je budova, kterou jsi 
mohl navštívit na Dnech otevře-
ných dveří nebo při zápisech. 
Sídlí zde vedení fakulty, studijní 
oddělení, katedra fyziky, katedra 
dozimetrie a aplikace ionizující-
ho záření a katedra jaderné che-
mie. Může se stát, že výuka nebo 
zkoušky zde skončí i dost pozdě 
po 19. hodině, tedy po uzavření 
budovy. Z budovy Tě pak vypus-
tí vyučující nebo použiješ svou 
studentskou kartu (ta Tě však po 
uzavření budovy pustí pouze ven, 
nikoliv dovnitř). V budově nalez-
neš i novou lokální knihovnu FJFI 
(Atrium 1) a studovnu (Atrium 2), 
kde je volný přístup k Internetu. 
Pro přístup do obou těchto míst-
ností budeš potřebovat Kartu stu-
denta. Trochu skromnější posezení 
si můžeš dopřát v přízemí u míst-
nosti SU FJFI, kde si můžeš dát 
i něco na zub z automatů (něja-
ké drobnosti od sladkých tyčinek 
a sušenek po plněné bagetky) 
a nějaký ten nápoj (teplý či stu-

dený), nebo v druhém křídle před 
studijním oddělením. Pokud budeš 
mít větší hlad, hned ve vedlejší 
budově Právnické fakulty UK se 
nachází menza a bistro.

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

S Trojankou se seznámíš na 
Přípravném týdnu a bude zde 
probíhat velká část Tvé výuky. 
Sem patří katedra matematiky, 
katedra jazyků, katedra materi-
álů, katedra inženýrství pevných 
látek, katedra fyzikální elektroniky 
a katedra softwarového inženýr-
ství v ekonomii. Ve druhém patře 
je studovna (místnost T214), tro-
chu schovaná, ale určitě ji najdeš. 
Je vybavena počítači s přístupem 
k internetu. Pro přístup na inter-
net můžeš použít také počítačo-
vou učebnu na Katedře fyzikální 
elektroniky v prvním patře, ovšem 
pouze pokud tam zrovna nepro-
bíhá výuka. Místo k posezení 
a odpočinku dále skýtají lavič-
ky na chodbách a u nápojových 
a jídelních automatů. Středně 
velký hlad můžeš zahnat v pekár-
ně nebo cukrárně ve Václavské 
pasáži přes ulici od školy a neda-
leko je i Billa. Od většího hladu Ti 
pomůže menza v areálu FS a FEL 
na Karlově náměstí nebo menza 
Univerzity Karlovy ve Voršilské uli-
ci či na Albertově. Kousek odtud 
v Myslíkově ulici se také nalézá 
antikvariát s velmi širokou nabíd-
kou studijní literatury.

Budova MFF UK, 
v Holešovičkách 2, 180 00, 
Praha 8  
(tzv. „MatFyz v Troji“)
Do prostor FJFI v Troji běžný jader-
ný prvák nezavítá. Nachází se zde 
zbylé fyzikální katedry, především 
katedra jaderných reaktorů, pod-
statná část katedry fyzikální elek-

troniky a školní reaktor Vrabec. 
V Troji je dokonce i bufet.

Budova MFF UK, Ke Karlovu 5, 
120 00, Praha 2 (tzv. „Matfyz 
na Karlově“)
Zde se konají pouze některé před-
nášky z fyziky. Pokud sem cestu-
ješ spodem přes Albertov, můžeš 
se cestou stavit v místní menze, 
ale moc se nepřecpi, protože Tě 
čeká opravdu dlouhé schodiště na 
Karlov. Pokud to naopak vezmeš 
horem pěšky z Karlova náměstí, 
na křižovatce u vstupu do zahrady 
Psychiatrické léčebny je výborná 
prodejna literatury.

Budova PřF UK, Hlavova 8, 
128 00, Praha 2 (tzv. 
„Albertov“)
Do této budovy se za výukou 
podívají hlavně studenti oboru 
JCHI. Pobyt jim tam jistě zpříjem-
ní místní sklepní bufet, kde se dá 
i posedět, nebo studentský pro-
stor Chladič, místnost se stolky, 
židlemi, ale i celkem pohodlnými 
křesly a pohovkami.

Studijní oddělení
Běžné situace a problémy, které 
nastanou v průběhu studia, Ti 
ochotně pomohou vyřešit na stu-
dijním oddělení. Jakýmsi šéfem 
studijního oddělení je proděkan 
pro studijní záležitosti. Tento 
člověk je tím pravým, za kým jít 
v případě zásadnějších problémů 
týkajících se studia. V součas-
né době je studijním proděka-
nem prof. Dr. Ing. Michal Beneš 
z katedry matematiky. Studijní 
oddělení se nachází v přízemí 
v budově v Břehové ulici, dveře č. 
1 (za vrátnicí vpravo).

Vyplatí se průběžně sledovat 
nástěnku před studijním, kde 
se objevují důležité informace – 
zařazení do kruhů, rozvrhy, změ-
ny v rozvrhu, vyhlášky, zkouško-



Fa
ku

lt
y 

Č
V

U
T

Fa
ku

lt
y 

Č
V

U
T

68 69

vé termíny, nabídky zaměstnání, 
nabídky studia v zahraničí atd.

Aneb co si sám/a nepřečteš, to 
nevíš. Většinu výše uvedených 
informací najdeš i na webu fakul-
ty http://www.fjfi.cvut.cz. 

Zkouškové termíny si každý zkou-
šející řeší svým způsobem, často 
však přes KOS (důležitý webový 
program, který Tě bude doprová-
zet po celou dobu studia).

Návštěvu studijního oddělení je 
třeba naplánovat v době úředních 
hodin a vždy s indexem (vlast-
ním).

Otevírací doba:
Út: 09:00–11:30

St: 09:00–11:30 a 13:00–15:00

Čt: 13:00–15:00.

Struktura studia
Možná Ti to bude znít samozřej-
mě, ale ze zkušenosti připomíná-
me: Je dobré vědět už u zápisu, 
na jaký obor se hlásíš. Obory na 
FJFI se dají rozdělit na „obory se 
základním studiem“ a „profilova-
né obory“.

Do první skupiny patří obory MI 
(obsahující zaměření MM, MF 
a AMSM), MINF, IPL, DM, FTTF, FE, 
IF, JI, EJCF a DAIZ, které se neo-
ficiálně označují v prvních dvou 
letech jako ZS („základní studi-
um“). Jejich studijní plány jsou si 
velmi podobné, proto není velký 
problém v rámci této skupiny obor 
v průběhu prvních dvou let změ-
nit, pokud po zralé úvaze zjistíš, 
že jinde by Ti studium vyhovo-
valo lépe. Pokud máš v přihlášce 
jednu z těchto zkratek, čeká Tě 
také výběr úrovně matematiky 
(jedná se o předměty Lineární 
algebra a Matematická analýza). 
Matematika úrovně a je více teore-
tická (více o důkazech) a je povin-
ná pro studenty MM, MF a MINF. 
k ostatním oborům stačí úroveň B, 
která je praktičtější (více o počí-

tání). Většině doporučujeme se 
o matematiku a alespoň pokusit, 
na úroveň B se dá sestoupit vždy.

Ostatní obory, tedy ASI, APIN, RT, 
LPT, FYT a JCHI, mají své vlastní 
studijní plány vzájemně rozdílné 
už od prvního ročníku a přestupy 
mezi nimi jsou nesnadné. Je pro 
ně typická úroveň matematiky C, 
která obsahuje základní poznat-
ky jak z algebry, tak z analýzy. 
s výjimkou ASI a JCHI tyto obory 
nemají návaznost do magister-
ského studia a absolventi končí 
jako bakaláři.

Zápisy
Do každého ročníku je třeba nej-
prve se zapsat. Zápisy do prvního 
ročníku probíhají organizovaně, 
obvykle koncem srpna. Ze svého 
Dopisu o přijetí se dozvíš, kdy se 
máš k zápisu dostavit. Nejdříve 
se koná přednáška, kde se dozvíš 
důležité informace o studiu, poté 
se společně vyplňují nezbytné 
formuláře a indexy (výkazy o stu-
diu). Na závěr se na studenty 
vrhne skupina Poradců - studentů, 
kteří zkontrolují správnost vyplně-
ní papírů a případně poradí a zod-
poví dotazy. A potom už jen hurá 
na Studijní oddělení. Do vyšších 
ročníků se každý student zapisuje 
sám, do KOSu i do indexu.

Při zápisech (i v jiných situa-
cích) se Ti bude hodit „Bílá kni-
ha“ (neboli „Studijní programy 
a předpisy“). Ta obsahuje přede-
vším seznamy všech předmětů 
zařazených v doporučených stu-
dijních plánech pro každý obor. 
Lidově řečeno - je to návrh, který 
předmět si máš kdy zapsat, abys 
bezproblémově prošel až ke stát-
nicím.

Ve většině oborů se kromě před-
mětů povinných vyskytují i před-
měty volitelné. Volitelné předměty 
se zapisují navíc a jsou dobrovol-
né. Můžeš si mezi nimi vybírat 
podle vlastních preferencí, podle 
doporučení v Bílé knize nebo se 

můžeš poptat starších studentů. 
Volitelné předměty Ti také mohou 
pomoci získat dostatečný počet 
tzv. „kreditů“. Kredity získáš vždy, 
když ukončíš nějaký zapsaný 
předmět (povinný nebo volitelný) 
zápočtem nebo zkouškou. Abys 
nebyl vyloučen ze studia, musíš 
mít na konci zimního semestru 
alespoň 15 kreditů a na konci let-
ního semestru alespoň 30 kreditů. 
Ale protože k bakalářským stát-
nicím musíš mít celkem alespoň 
180 kreditů (a Ty chceš dodržet 
standardní dobu studia, tedy 6 
semestrů = 3 roky), je dobré 
každý semestr získat kolem 30 
kreditů. A k tomu Ti jen povinné 
předměty většinou nestačí.

Studium – základní rady
Během prvních dvou roků určitě 
poznáš, co Ti nejvíce vyhovuje – 
zda chodit na přednášky, studovat 
doma nebo nestudovat. Rozhodneš 
se, zda si psát poznámky, opisovat 
je od ostatních nebo si je kopíro-
vat. Budou Ti doporučovat, ať se 
učíš průběžně. Někomu to vyhovu-
je, někdo se zase raději učí těsně 
před zkouškou, kdy tomu ovšem 
musí věnovat daleko více času 
a námahy, a často se to nevyplatí. 
Nezapomínej, že už nejsi na střed-
ní a že látky je o mnoho více. Čím 
dříve si zavedeš systém ve studiu, 
tím méně času ztratíš a méně 
energie Tě to bude stát.

Kolik času věnovat přípravě na 
zkoušku?    
Na matematické předměty týden 
až čtrnáct dní. Na fyzikální (podle 
obtížnosti) stačí i týden. Některé 
předměty se hodí dělat v před-
termínu, jelikož to bývá většinou 
snadnější, vyučující hodnější 
a Tobě pak třeba zbyde kousek 
zkouškového na to, aby sis uděla-
l/a prázdniny.

Pokud se stane, že zkoušku 
neuděláš, hlavní je nenechat se 
vystresovat. Vyjde to příště, máš 
přece na každou zkoušku tři ter-
míny a slovo zkouška je od slova 

zkoušet. Nevzdávej to při prvních 
nesnázích. Lze říci, že obtížnost 
zkoušek je následující – na špici 
stojí matematika (především A), 
něco pod ní je fyzika (zde ovšem 
velmi záleží na přístupu jednot-
livých zkoušejících) a nejméně 
obtížné bývají volitelné předměty.

Mnoho zkušeností Ti rádi předají 
starší spolužáci. Seznámit se 
s nimi můžeš například na některé 
akci Studentské unie při FJFI ČVUT 
v Praze nebo Sportovního týmu při 
FJFI ČVUT v Praze Tralalalala (viz 
dále).

Studentská unie ve spolupráci 
s vedením fakulty navíc rozjela 
systém studentských Tutorů. Jsou 
to studenti jen o málo starší než 
Ty, kteří mají v čerstvé paměti, co 
prváka pálí. Pokud budeš potře-
bovat pomoc nebo radu, neváhej 
se na ně obrátit. Kontakty na 
ně najdeš na webu SUnie a na 
nástěnkách po škole.

Výuka jazyků
Katedra jazyků sídlí v Trojanově 
ulici v přízemních prostorách vle-
vo. Na fakultě je povinná angličti-
na a ještě jeden cizí jazyk (něm-
čina, ruština, francouzština nebo 
španělština). Jazyk se učí tři nebo 
pět semestrů, záleží na tom, zda je 
člověk začátečník nebo pokročilý. 
Zkouška z jazyků je jen jedna na 
konci studia daného jazyka, zato 
zápočty jsou tu každý semestr. 
k nim většina přednášejících poža-
duje účast na hodinách, písemky, 
cvičení, domácí úkoly… Nevyplatí 
se tedy příliš to flákat, obzvlášť 
proto, že mezi jednotlivými 
semestry jsou návaznosti, a neu-
dělat jeden semestr automaticky 
znamená prodloužit si studium. 
Při výběru druhého cizího jazyka 
se doporučuje výběr toho jazyka, 
který jsi již dříve studoval/a. Nebo 
si můžeš zjistit, s jakými zahranič-
ními univerzitami a laboratořemi 
spolupracuje Tvoje vysněná kate-
dra, a podle toho pak směřovat 
své jazykové studium.
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Angličtina a němčina se vyučují až 
od úrovně mírně pokročilé  (nikoli 
začátečnické).

Informace - zdroje
První informace se dozvíš u zápisu 
ke studiu a na Přípravném týdnu 
před začátkem prvního semestru 
studia (POZOR - účast na něm je 
povinná!). Tam také obdržíš naše-
ho Průvodce Jaderňáka. 

Mnoho informací najdeš v „Bílé 
knize“ a na stránkách fakulty 
http://www.fjfi.cvut.cz. Tam pra-
videlně sleduj především rubriku 
„Pro studenty“ – „Bakalářské stu-
dium“ a „Studijní předpisy“. 

Dalším důležitým zdrojem infor-
mací jsou nástěnky – především 
ty před studijním oddělením (viz 
výše). Informace z kateder jsou 
na jejich vlastních nástěnkách, 
doporučujeme především nástěn-
ku katedry matematiky (kde také 
visí rozvrh).

Užitečné jsou také naše student-
ské zdroje: web Studentské unie 
(http://su.fjfi.cvut.cz), student-
ští Tutoři (viz výše), případně 
Jaderňácké Fórum (http://forum.
fjfi.cvut.cz) – tam ale odpověď 
většinou nepřijde hned.

Knihovna, studovna
Knihovna se nachází v atriu budo-
vy v Břehové ulici. Knihy se běžně 
půjčují na jeden semestr, ale na 
žádost Ti prodlouží výpůjčky ze 
zimního na letní semestr v pod-
statě automaticky. Pokud vše, co 
sis během roku půjčil v knihov-
ně, vrátíš do konce září, bude to 
v pořádku a můžeš si vesele půj-
čovat dále. Více informací najdeš 
na webu knihovny http://knihov-
ny.cvut.cz.

V knihovně také visí seznam lite-
ratury, kterou by si studenti prv-
ního ročníku měli pořídit, takže 
stačí pouze zakoupit nebo zapůj-
čit vyjmenované knihy a skripta 

a jsi vyzbrojen pro přežití prvního 
ročníku (nikdo by se ovšem neod-
vážil tvrdit, že toto vyzbrojení je 
postačující podmínkou pro úspěš-
né absolvování prvního roku stu-
dia). Jinak - nejlepší je seznámit 
se se studentem studujícím Tvůj 
obor o ročník výše a od něj pak 
přebírat literaturu (pokud ji již 
nebude potřebovat), rady a zku-
šenosti. Pokud ho nebudeš moci 
sehnat, kontaktuj SU.

Studovna se nachází v druhém 
atriu naproti knihovně.

Otevírací doby:
Lokální knihovna

Po:  09:00 – 16:00

Út - St:  09:00 – 18:00

Čt:  09:00 – 16:00

Pá:  09:00 – 14:00

Studovna

Po - Pá:  08:00 – 19:00

Menzy v okolí FJFI
Kromě menz ČVUT, uvedených 
v kapitole o menzách, lze využít 
i menzu Právnické fakulty (ved-
le Břehovky). V této menze se 
můžeš stravovat na studentskou 
kartu, jen se musíš přihlásit (zare-
gistrovat svou kartu) u paní hos-
podářky, která sídlí na Právnické 
fakultě v okýnku hned vedle jídel-
ny denně v čase: 11:00-14:00. 

Na kartu si také musíš uložit něja-
ké peníze, protože bez peněz do 
menzy nelez. Zdůrazňujeme, že 
pokud už máš založený účet do 
menz ČVUT, tento pro menzy UK 
bude oddělen, tedy peníze musíš 
nabít na každý zvlášť. 

Abys měl/a jistotu, že se na Tebe 
dostane Tvoje oblíbené jídlo, 
můžeš si ho předem objednat. 
Objednávat můžeš buď v prosto-
rách menzy na objednávkových 
místech (08:30–14:00) nebo přes 

internet. Heslo a username pro 
přístup Ti vydá hospodářka. 

Objednávky na další den se uzaví-
rají ve 14:00. No a co za to? Jeden 
oběd stojí kolem 40 - 50 Kč, ale 
máš nárok jenom na jeden doto-
vaný denně, každý další stojí 
pak již více (plnou cenu). Hned 
u menzy se nachází bistro otevře-
né denně od 08:00 do 16:00 hod, 
v pátek jen do 14:00 hod.

Za podobných podmínek lze zís-
kat přístup i do dalších menz UK 
– oblíbená je ta ve Voršilské ulici 
a na Albertově (obojí kousek od 
Trojanky).

Specifika fakulty
Nyní se konečně dostáváme 
k tomu, co je pro Jaderňáky spe-
cifické, na co je každý Jaderňák 
hrdý a co se snaží všemožně pod-
porovat. Uveďme si tedy základní 
pojmy mimostudijního života na 
FJFI:

Studentská unie při FJFI  
(su.fjfi.cvut.cz)
Studentská unie při FJFI (pozor, 
neplést se Studentskou unií ČVUT) 
je uskupení aktivních a hravých 
Jaderňáků. Pro své spolužáky 
v průběhu roku organizují něko-
lik tradičních akcí, z nichž ty nej-
důležitější přiblížíme níže. Dále 
zprostředkovávají kontakt mezi 
studenty a vedením fakulty. Pokud 
se Ti tedy přihodí nějaká studijní 
nesnáz a nebudeš vědět, co s ní, 
můžeš je kontaktovat a oni Ti rádi 
pomohou s hledáním řešení.

Víkendovka
Pokud si stýskáš, že na FJFI nikoho 
neznáš, a bojíš se, že nebudeš mít 
s kým chodit na pivo, neměla by 
v Tvém diáři chybět Víkendovka. 

Tradičně se koná o víkendu před 
Přípravným týdnem, dozvíš se 
o ní z letáků na zápise a na webu 
a facebooku Studentské unie. 

V sobotu je připravena celoden-
ní šifrovací hra po Praze v cíli 
s opékáním buřtů a klábosením 
se staršími studenty, které třeba 
později potkáš v roli svých cvičí-
cích a v neděli se obvykle orga-
nizuje exkurze do ZOO nebo to 
Technického muzea.

Bažantrikulace
Bažantrikulace je neoficiální akce, 
které se účastní i jiní studenti 
než bažanti, a dokonce i oficiální 
činitelé jako děkan či tajemník. 
Jde vlastně o jakýsi neformální 
protějšek slavnostní imatrikula-
ce, takže nikdo nemusí přijít ve 
vhodném oblečení. Podle tradice 
se tato akce pořádá koncem pod-
zimu, organizaci mají na starosti 
druháci. Hlavním bodem pro-
gramu je pasování Bažanta na 
Jaderňáka „Zlatým integrálem“. 
Před pasováním se však odehrá-
vají divadelní scénky, které by 
měly Bažantům vtipným způso-
bem ukázat, co je v prváku na 
Jaderce čeká. Na programu bývá 
většinou i volná zábava, pod čímž 
si různí lidé představují různé 
věci.

Všejaderná fúze
Všejaderná fúze je setkání všech 
studentů, učitelů, pracovníků 
a přátel fakulty, které má formu 
velkolepého plesu. Nedílnou sou-
částí Všejaderné fúze je přede-
vším původní divadelní hra (každý 
rok samozřejmě nová). Tato hra, 
v jaderném duchu sepsaná, reží-
rovaná a hraná studenty výhradně 
pro tuto příležitost, je vynikající 
premiérou a současně i strhu-
jící derniérou. Součástí akce je 
samozřejmě také bohatá tombola, 
důmyslná Hra do sálu a především 
možnost elegantně (či jinak) tan-
čit téměř až do rána.

Corpus Omne
Jedná se o fakultní občasník vydá-
vaný Studentskou unií s podporou 
fakulty. Vznikl v roce 2007 u pří-
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ležitosti tehdejší Všejaderné fúze 
a díky tomu, že byl vždy veden 
pevnýma rukama řady oblíbených 
šéfredaktorek, vychází dosud. 
Během roku vyjde 5-6 čísel, která 
jsou k sehnání u vchodu Břehovky 
a Trojanky. Jeho nevýhodou je, že 
nikdo nikdy neví přesně, kdy zase 
vyjde, a výtisky jsou velmi rychle 
rozebrané, takže získat své vlast-
ní CO je spíše otázkou štěstí.

Většinu starších čísel naleznete 
ve fakultní knihovně, kde si je 
můžete zapůjčit, či v elektronic-
ké formě na webu Corpus Omne 
(http://co.fjfi.cvut.cz/). Jako jeho 
zvláštní číslo vychází exkluzivně 
pro Vás Průvodce Jaderňáka, kte-
rý obdržíte na Přípravném týdnu 
a ve kterém najdete hromadu 
užitečných informací o životě na 
Jaderce, které se do tohoto prů-
vodce nevejdou.

Samozřejmě pořádáme i další 
akce pro zpestření studentského 
života. Občas se někde sejdeme, 
občas někam vyjedeme, oslavíme 
něčí životní jubileum, běháme Běh 
(4pí – epsilon) km, pouštíme dra-
ky (tradiční Drakiáda), o Vánocích 
zpíváme. V létě taky pořádáme 
soustředění pro středoškoláky 
s názvem TCN. Záznamy z těch-
to a mnoha dalších akcí je možné 
najít na webu su.fjfi.cvut.cz.

Sportovní tým při FJFI ČVUT 
v Praze Tralalalala  
(st.fjfi.cvut.cz)
I když je v prváku učení víc než 
dost, je třeba se občas odreagovat 
a vybít. k tomuto účelu Ti může 
posloužit náš fakultní Sportovní 
tým Tralalalala, pod jehož hlavič-
kou se hraje fotbal, florbal, volej-
bal a basketbal, ale jsme otevřeni 
i dalším sportům, pokud by o ně 
byl dostatečný zájem. Fotbalových 
týmů má Tralalalala celkem 6, 
mezi nimi jeden dívčí, který se 
těší velkému zájmu fanoušků. 
Volejbalové smíšené týmy máme 
tři rozdělené dle výkonnosti na 
A, B a přípravku. Ostatní sporty 

se hrají ve smíšených družstvech 
a také tam může přijít úplný začá-
tečník. Během roku ST FJFI orga-
nizuje i několikero sportovních 
akcí.

Přebor FJFI v ping-pongu
V říjnu si můžeš přijít zasoutěžit 
na tradiční Přebor v ping-pon-
gu, který se koná v areálu Kolejí 
Strahov. Své síly můžeš změřit se 
svými vyučujícími, cvičícími nebo 
spolužáky.

Přebor FJFI ve stolním fot-
bálku
Nováčkem v dění na FJFI je fakult-
ní přebor ve stolním fotbálku. 
Potrénuj svá zápěstí a pojď si opět 
zahrát proti spolužákům z Jaderky. 
Turnaj se odehraje na sklonku lis-
topadu a prosince v areálu Kolejí 
Strahov.

Přebor FJFI ve squashi
Od roku 2012 pořádáme pro naše 
nadšené sportovce turnaj ve squa-
shi. Koná se obvykle na přelomu 
března a dubna ve Squashcentru 
na Strahově.

Vraní přebor v šachu, otevře-
ný turnaj pro celou AO ČVUT
Novinkou roku 2014 je přebor 
v šachu pro amatérské i regis-
trované hráče. Opět si zde můžeš 
poměřit své schopnosti se spolu-
žáky, vyučujícími, cvičícími a třeba 
i s těmi nejvyššími z nejvyšších. 
Turnaj se koná koncem dub-
na v budově FJFI ČVUT v Praze, 
Břehová ulice.

Pohár děkana FJFI
Přesně 8. května pořádá Tralalalala 
již od roku 2011 jednu z největ-
ších sportovních událostí akade-
mického roku – Pohár Děkana 
FJFI. Pohár se koná v areálu Kolejí 
Strahov na tamních sportovištích 
a ve víceúčelové hale Juliska. 
Pohár se těší účasti kolem 500 
sportovců a mnoha dalších lidí 

z řad fanoušků. Soutěží se ve fut-
salu, florbalu, volejbalu, basket-
balu a squashi. Jako doprovodný 
program je připraven beach volej-
bal, pivní štafeta, table bouldering 
a spousta dalších aktivit. Akce 
je pod záštitou MČ Praha 6, naší 
fakulty a mnoha jiných partnerů.

Tralalalala ocení nejen vynikají-
cí sportovce, ale i méně zdatné 
nadšence s týmovým duchem 
a smyslem pro legraci. V našem 
kolektivu se seznámíš se staršími 
kolegy, kteří Ti poradí, jak zvlád-
nout tu či onu zkoušku a vůbec 
jak se vypořádat s životem na 
Jaderce.

Chceš-li zjistit, co obnáší přípra-
va akce pro 500 lidí, přidej se 
do našeho organizačního týmu či 
se staň jen členem, kde můžeš 
načerpat cenné zkušenosti do 
života.

Více informací nalezneš na našem 
webu st.fjfi.cvut.cz.
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FAKULTA  
ARCHITEKTURY (FA)

České vysoké učení technické 
v Praze, Fakulta architektury

Thákurova 9  
166 34 Praha 6 

www.fa.cvut.cz

Vedení fakulty
Děkan 
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Proděkanka pro pedagogickou 
činnost    
prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Proděkanka pro vědu, výzkum 
a uměleckou činnost  
doc. Ing. arch. Irena Fialová

Proděkan pro zahraniční vztahy 
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

Proděkanka pro vnější vztahy 
doc. Ing. aut. arch. Michaela Brožová

Proděkan pro rozvoj a výstavbu 
Ing. arch. Petr Hlaváček

Tajemnice fakulty  
Ing. Jana Tóthová

Tvé působiště
Fakulta architektury má novou 
budovu, ve které probíhá většina 
výuky.

Učebny jsou označeny třemi čísly 
(např. 447), z nichž první označu-
je patro.

V informačním systému  KOS 
číslu předchází označení budovy 
(v uvedeném příkladě T9:447). 
Je to tedy učebna v budově 
Thákurova 9 ve 4. patře.

Tento systém je jednotný pro 
značení místností na celém ČVUT 
a umožňuje danou místnost lépe 
určit.

Studijní oddělení
V přízemí nové budovy projdeš 
turniketem, půjdeš do 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 návštěvu si dohodni 
telefonicky i e-mailem.

http://www.fa.cvut.cz/Cz/

Studium

Knihovny
Knihovny Ústavu teorie a dějin 
architektury (15113), Ústavu pa- 
mátkové péče a renovací (15114), 
Výzkumného centra průmyslo-
vého dědictví (VCPD) a Ústavu 
urbanismu (15119) FA ČVUT se 
specializují na literaturu k dějinám 
a teorii architektury a umění, na 
společenské vědy, problematiku 
památkové péče, krajiny a osíd-
lení. 

Historie jejich vzniku sahá do 2. 
poloviny 19. století a knihovní 
fond je svým stářím a převážně 
humanitním zaměřením v kon-
textu technické univerzity velmi 
specifický.

Knihovny slouží pedagogům, stu-
dentům 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

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 jeden 
odborný jazyk, před jeho zapsáním 
je nutné složit zkoušku z jazyka 
obecného. Vyučuje se angličtina, 
němčina a francouzština. Více 
informací na http://www.fa.cvut.
cz/Cz/Ustavy/15126.



Eva Kotrbová si jako Trainee ve společnosti 
ŠKODA AUTO vyzkoušela už ledacos – vydá-
vala autodíly na výrobní linku či stínovala 
manažery na důležitých jednáních. Byla i na 
zahraniční stáži v německé centrále koncer-
nu ve Wolsburgu. „Ze svého cílového odděle-
ní jsem měla na výběr vycestovat do Ruska 
nebo Německa. Vybrala jsem si Wolsburg. 
Zahraniční stáž je povinnou součástí Trainee 
programu. I proto jsem si společnost ŠKODA 
AUTO vybrala,“ říká Eva Kotrbová.

Studovala jste v Ostravě, nejprve dějiny umění 
a poté strojírenskou technologii. Jak se člověk 
dostane od umění k technice?

V průběhu studia dějin umění jsem měla 
možnost vykonávat různé formy praxe a zjis-
tila jsem, že uživit se v tomto oboru půjde 
jen obtížně. Rozhodla jsem se, že bude lepší, 
když mi umění zůstane koníčkem. Mé studium 
bylo zaměřeno na památkovou péči a technic-
ké památky, kterých je v Ostravě nespočet. 
Odtud už není k technice až tak daleko.

Od září pracujete jako Trainee ve ŠKODA AUTO. 
Jak probíhalo výběrové řízení?

Výběrové řízení má hned několik kol. Prvním 
krokem, který jsem musela učinit, bylo zaslání 
dvou základních, nejdůležitějších dokumentů, 
které by měl mít každý uchazeč pravidelně 
aktualizované. Životopis v českém a anglickém 
jazyce a motivační dopis. Následovalo čekání, 
zda se dostanu přes první „síto“ uchazečů. Poté 
mě čekal pohovor v Mladé Boleslavi. Postoupila 
jsem dál, a tudíž mě čekal celodenní assess-
ment centre. Posledním kolem byl pohovor se 
samotným vedoucím cílové oblasti ve ŠKODA 
AUTO.

Na co se vás zástupci firmy ptali na přijímacím 
pohovoru?

Byly mi položeny otázky ohledně mého studia, 
mých cílů do budoucnosti a v neposlední řadě 
otázky, týkající se společnosti ŠKODA AUTO. 
Otázky byly hodně podrobné, zaměřené na 
fakta. Vysokoškoláci často dělají chybu, že 
jdou na pohovor a o dané firmě nevědí takřka 
nic. U potenciálního zaměstnavatele to může 
vzbudit dojem, že o práci nemáme opravdový 
zájem.

Jak jste zvládla assessment centre? Byla to 
vaše první zkušenost?

Ano, byla to moje první zkušenost, ale určitou 
představu jsem měla. Během studia jsem totiž 
pracovala v Regionálním vysokoškolském info-
centru. Měli jsme na starosti pořádání veletrhů 
práce pro studenty v Moravskoslezském kraji 
a připravovali jsme různé přednášky (uplatnění 
na trhu práce, výběr vhodného zaměstnavate-
le, proces výběrového řízení apod.). V assess-
ment centre jsem se snažila chovat co nejpři-
rozeněji, jelikož jsem stejně nevěděla, jaký typ 

člověka přesně hledají a jaké chování považují 
za správné a ideální.

Jako Trainee absolvujete kolečko po různých 
odděleních firmy. Čím jste prošla?

Každého Trainee čeká po nástupu dvoutýdenní 
výrobní praxe. Nebyla jsem přímo na výrobní 
lince ale v tzv. supermarketu, což je logistický 
prostor, ze kterého se vydávají díly mířící na 
montážní linku. Ráda bych princip fungování 
supermarketu vysvětlila na jednoduchém pří-
kladu z praxe. Dejme tomu, že na linku pojede 
červené, modré a žluté auto a vy k nim musíte 
připravit kliky. Princip supermarketu spočí-
vá v tom, že je musíte vychystat tak, aby šly 
v sekvenci přesně za sebou a pracovníci na lin-
ce by tak neztráceli čas další kontrolou.

Procházíte jako Trainee i různými školení-
mi, například na soft skills nebo manažerské 
dovednosti?

Ano, měli jsme mnoho různých školení na sebe-
rozvoj, komunikaci nebo manažerské doved-
nosti. Mimo to můžeme absolvovat i jazykové 
kurzy. Jednou z nejlepších ukázek z reálné 
praxe pro mě byla možnost stínovat manažery 
na jednání. Byly to pro mě vždy nejzajímavější 
části dne. Získala jsem tím přehled o spoluprá-
ci mezi odděleními, o pracovních procesech, 
zahrnující odsouhlasení různých řešení návrhů 
apod. V některých případech jsem na tato jed-
nání připravovala i podklady, ale většinou jsem 
zastávala roli pozorovatele.

Jak se vám líbí vaše pracovní podmínky?

Myslím si, že pracovní prostředí je na velmi 
vysoké úrovni. Máme kvalitní zázemí a i vzta-
hy na pracovištích, mezi nimiž jsem rotovala, 
byly velmi přátelské. To stejné bych mohla říci 
i o mém cílovém oddělení. Kolegové mě přijali 
vždy velmi dobře, všichni byli přátelští. Tykání 
napříč firmou tu zvykem není. Záleží to vždy 
na daném oddělení. Co se týká mých kolegů 
z Trainee programu, tam jsou vztahy jedním 
slovem báječné. Neustále společně něco pod-
nikáme. Ať už se jedná o sportovní či kulturní 
akce, vždy se skvěle bavíme. Teď se například 
chystáme na jazzové koncerty.

Eva Kotrbová, 28 let   
Pochází ze Zlínského kraje. Studovala 
v Ostravě – nejprve Dějiny umění a kultury 
na Ostravské univerzitě a poté Strojírenskou 
technologii na Vysoké škole báňské v Ostravě. 
Při studiu pracovala v Regionálním vysokoškol-
ském infocentru, kde se zabývala profesním 
poradenstvím budoucích absolventů vysokých 
škol v Moravskoslezském kraji. Praxi sbírala 
i jako operátorka v call centru. V září dokončila 
Trainee program ve ŠKODA AUTO. Nyní pracu-
je jako specialista na oddělení Řízení programu 
vozu. Mezi její koníčky patří sport, cestování, 
četba, jakýkoliv způsob kulturního vyžití, umě-
ní a architektura.

Od dějin až k technice – i tak vede cesta do ŠKODA AUTO

HR-Studentka A5 V CZ.indd   2 9.10.13   13:47
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FAKULTA DOPRAVNÍ 
(FD)

Konviktská 20  
110 00 Praha 1 

www.fd.cvut.cz

Vedení fakulty
Děkan 
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek

Tajemník 
Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.

Proděkani

pro pedagogickou činnost  
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.

pro rozvoj a výstavbu  
prof. Ing. Petr Moos, CSc.

pro vědeckou a výzkumnou 
činnost 
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

pro zahraniční styky  
doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

pro strategii a vnější vztahy 
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

Předseda AS FD  
Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Tvá působiště
Fakulta dopravní má tři pracoviš-
tě v Praze a jedno v Děčíně. 

Hlavní budovou je děkanát fakulty 
v Konviktské ulici č.20 na Praze 
1. Zde jsi skládal(a) svoje přijí-
mací zkoušky nebo ústní pohovor 
a je zde i studijní oddělení, kde si 
pravidelně budeš vyřizovat agen-
du ohledně studia. Dalším praco-
vištěm je budova na Florenci 25, 
kam budeš chodit hlavně na mate-
matiku a mechaniku. Dvě zastáv-
ky tramvaje od Karlova náměstí 
v komplexu budov vysokých škol 
na Albertově, najdeš naši třetí 
pražskou budovu v Horské ulici 
č. 3. Zde se vyučují především 
jazyky, dopravní systémy, ekono-

mie, management a letecké obory 
a najdeš zde i klubovnu student-
ského Klubu EFDRIVE, který půso-
bí převážně na Fakultě dopravní.

Studijní oddělení
Najdeš v budově v Konviktské ve 
2. patře. Otevírací dobu si můžeš 
prověřit na: 

http://www.fd.cvut.cz/pro-stu-
denty/studijni-oddeleni.html

Studentský klub
Vysoká škola je mimo jiné 
i o týmové práci a studentském 
životě, a proto na naší fakultě 
působí studentský Klub FFDRIVE. 
Sídlí v kampusu Horská, ve 3. pat-
ře budovy B.

Projekty a zařazení do 
oboru bakalářského 
studia
Studium na naší fakultě probíhá 
formou projektově orientované 
výuky. Pokud jsi tedy byl(a) při-
jat(a) do prezenční formy bakalář-
ského studijního programu, budeš 
si v průběhu zimního semestru 
2. ročníku vybírat hlavní studijní 
obor pro další část studia a  s ním 
i projekt. Projekty jsou zaměřeny 
na odbornou problematiku daného 
oboru a práce na nich je završena 
bakalářskou nebo diplomovou pra-
cí. Na základě výběrového řízení 
do projektů a oborů si vybereš ten 
svůj. Pravidla výběrového řízení 
do projektů a oborů jsou každo-
ročně zveřejňována na nástěn-
kách studijního oddělení a na 
webových stránkách FD. Zároveň 
je v průběhu zimního semestru 
pořádána celodenní prezentace 
projektů, kterou můžeš navštívit 
s předstihem už v prvním ročníku 
a udělat si tak přehled o možnos-
tech projektového zařazení.

Výjimku z projektové výuky tvo-
ří studenti kombinované formy 
studia a v oborech PIL  (profesi-

onální pilot) a TUL (technologie 
údržby letadel). Pro všechny stu-
denty ale platí stejný doporučený 
časový plán studia.

Zároveň se v průběhu studia 
můžeš zúčastnit mnoha domá-
cích i mezinárodních studentských 
soutěží nebo se podílet na řešení 
grantů. Na půdě fakulty probí-
há mnoho odborných přednášek 
předních expertů z oboru dopravy 
a jsou pořádány exkurze 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 složit zkoušku ze 
dvou cizích jazyků, ale je možné 
navštěvovat i více jazykových kur-
zů. Své jazykové znalosti můžeš 
využít při studiu v zahraničí. FD 
je zapojena do mnoha progra-
mů, jako jsou ERASMUS, ATHENS 
a další.

Knihovny
Knihovna na FD se nachází v budo-
vě na Albertově v Horské ulici a je 
pod vedením velmi vstřícné paní 
Leony Šrůtové (e-mail:srutova@
fd.cvut.cz). Zde si můžeš zapůj-
čit skripta nebo do nich přímo 
v knihovně nahlédnout, případně 
využít místní kopírku. Výpůjční 
doba je jeden měsíc a limit maxi-
málně 10 skript současně. Termín 
vrácení je možno prodlužovat bez 
omezení, pokud není kniha rezer-
vována.

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 účelu 
využívat knihovnu nebo zajít do 
Klubu EFDRIVE.

Počítačové učebny 
a internet
Pro připojení k internetu můžeš 
využít buď WIFI bezdrátové při-
pojení k síti EDUROAM, umožňu-
jící se připojit k univerzitní bez-
drátové síti po celé Evropě, nebo 
počítačové učebny naší fakulty 
(najdeš je ve všech třech budo-
vách a v knihovně). Pro přístup 
k počítačové síti a k internetu 
potřebuješ konto a heslo, kte-
ré získáš u správce sítě. S tímto 
heslem se dostaneš také do KOSu 
(webového rozhraní, kde se budeš 
přihlašovat na jednotlivé zkoušky 
a zápočty). Pokud jsi heslo zapo-
mněl(a),  kontaktuj správce sítě. 
Fakulta má také svoji tiskárnu, 
kde můžeš tisknout výkresy až do 
velikosti A0 a také svoje semest-
rální práce. Tiskové hodiny najdeš 
na webu: tisk.fd.cvut.cz.

Přesuny mezi jednotlivý-
mi budovami
Vzhledem k tomu, že FD v Praze 
je rozmístěna na třech praco-
vištích, je třeba se mezi nimi 
přesouvat v rámci 15minutové 
přestávky. Stihnout se to teore-
ticky dá (proto včasné příchody 
do přednášek vyžadují především 
teoretičtí matematici a mecha-
nici), zatímco většina ostatních 
přednášejících 5minutové zdržení 
chápe a akceptuje. 

Pár tipů, jak se přesunout v časo-
vém limitu:

Florenc – Konvikt: 

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. Pokud nechceš cho-
dit pěšky, můžeš na Masaryčce 
vlézt do stanice metra Náměstí 
Republiky a svést se na Můstek. 
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Odtud přes výlez na Jungmannově 
náměstí pokračovat pěšky uli-
cí Perlová a Skořepkou přímo do 
Konviktu.

Florenc – Horská: 

Nejjednodušší varianta je tram 
č. 24 ze zastávky Masarykovo 
nádraží do zastávky Albertov. 
Pokud by se ti to zdálo dlouhé, 
použij metro C ze stanice Florenc 
do stanice Vyšehrad a seběh-
ni schody na Svatoplukovu, 
kde všechny tramvaje jedou do 
zastávky Albertov.

Konvikt – Horská: 

Nejrychlejším spojením je využít 
tram č. 6 nebo č. 18 ze zastáv-
ky Národní třída do zastávky 
Albertov.

S přesuny si brzy poradíš, jsi pře-
ci na Fakultě dopravní.

FAKULTA BIOMEDICÍN-
SKÉHO INŽENÝRSTVÍ 
(FBMI)

nám. Sítná 3105  
272 01 Kladno

(budova zvaná KOKOS)

www.fbmi.cvut.cz

Děkan 
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a vnější 
vztahy    
Ing. Jiří Halaška, Ph.D.

Proděkan pro vědecko-výzkum-
nou činnost a zahraniční styky 
Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou 
činnost, statutární zástupce 
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Tajemník 
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.

Studijní oddělení
Vstoupíš hlavním vchodem do 
budovy FBMI v Kladně, vyjedeš 
výtahem (v případě zájmu vyběh-
neš) do šestého patra a otevřeš si 
dveře průkazem studenta ČVUT. 
Na chodbě vlevo pak po pár met-
rech narazíš na studijní oddělení, 
dveře mají číslo 606. Vyplatí se 
sledovat průběžně nástěnku před 
studijním oddělením v šestém 
patře. Objevují se zde všechny 
potřebné a důležité informace. 
Dále je vhodné sledovat položky 
Aktuality pro studenty a Úřední 
deska na webové stránce fakulty 
http://www.fbmi.cvut.cz.

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 a veš-
keré kontakty jsou uvedeny na 
www.fbmi.cvut.cz/studijni-odde-
leni

Knihovna
Pokud se rozhodneš si skripta 
nekoupit, můžeš si je zapůj-
čit právě v knihovně (přijdeš-li 
včas a ještě budou k dispozici). 
K nahlédnutí by měla být všechna 
skripta. Knihovnu fakulty nalez-
neš v 6. patře hned za skleněnými 
dveřmi u výtahu. k registraci do 
knihovny potřebuješ průkaz stu-
denta. Výpůjční lhůta je typicky 
jeden měsíc a můžeš si půjčit až 
deset skript. Termín vrácení lze 
opakovaně prodloužit, není-li již 
kniha rezervována. Když skrip-
ta nevrátíš v určeném termínu, 
můžeš dostat pokutu až 100 Kč. 
A co je důležité, zacházej s vypůj-
čenou knihou či skripty tak, jako 
by byly Tvé vlastní. Pamatuj, že 
si je po Tobě chce vypůjčit i další 
student.

Kontakt
Stanislava Bořilová  
tel.: 312 608 326, 224 358 455

e-mail:  
stanislava.borilova@uk.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

Pá    10:00 – 12:00

Veškeré informace o pobočce 
Ústřední knihovny ČVUT (lokální 
knihovně) na FBMI nalezneš 
na www.fbmi.cvut.cz/studenti/
knihovna a http://knihovna.cvut.
cz/knihovna/lokalni-knihovny/
knihovna-fbmi.html.
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Jak na knihovny?
Jdi na stránky http://knihovna.
cvut.cz. Můžeš si zde objednat 
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 pro-
story určené studentům
Studovna je umístěna v šestém 
patře budovy FBMI, místnost 
č. 602, hned vedle knihovny. 
V 5. patře v budově FBMI, v atriu, 
je prostor určený studentům 
s možností připojení k internetu 
pomocí WiFi nebo síťového kabe-
lu.

Zapomněl(a) jsi heslo?
Kontaktuj správce sítě, tj. Pavla 
Kupku (přízemí za recepcí a výta-
hy vpravo, B-9, tel.: 312 608 278, 
224 358 494).

Úřední hodiny IT oddělení
Pondělí až pátek: 09:00 – 10:00

Pokud nás zastihneš v kancelá-
ři mimo úřední hodiny, rádi Tvůj 
požadavek vyřídíme.

e-mail: it@fbmi.cvut.cz       
(Připojení na koleji v Kladně  
zprostředkovává studentský klub 
BION. www.bion.cvut.cz)

Informace o uživatel-
ských účtech, e-mailu, 
průkazech studenta 
a KOSu
Pro aktivaci Tvého uživatelského 
účtu prosím navštiv stránku:

https://www.cvut.cz/prvni-heslo/
Login

E-mailová adresa
Pro aktivaci e-mailu navštiv 
stránku https://mailstu.fbmi.cvut.
cz a použij přihlašovací údaje 
uvedené a nastavené při aktivaci 
HESLA ČVUT.

Na stránce https://bionet.fbmi.
cvut.cz/ si můžeš nastavit přepo-
sílání nebo přesměrování e-mailu.

KOS (SSU) 
Pro přístup do KOSu používej: 
https://kos.cvut.cz/kos/login.do

Průkaz studenta, karta ISIC
Nové karty, výměny, prodlužo-
vání a ostatní činnosti, spojené 
s kartou ČVUT či ISIC je nutné 
vyřizovat ve Vydavatelství prů-
kazů ČVUT v Praze, Bechyňova 
3, Praha 6, telefon:+420 22435 
8472, 22435 8471, 22435 8467, 
e-mail: prukazy@victoria.cvut.cz. 

Provozní doba: 
Po-Čt: 08:00 - 15:30

Pá: 08:00 - 15:00

Na této pobočce je možné použít 
elektronickou rezervaci. Výhodou 
elektronické rezervace je, že 
budeš přednostně volán(a)k pře-
pážce v Tebou zvoleném čase.

Akce
Před začátkem akademického 
roku je pro nastupující studenty 
do 1. ročníku bakalářského studia 
každoročně organizována týdenní 
akce BIOŠROT, kde se studen-
ti mohou seznámit ještě před 
začátkem studia a doplnit si zna-
losti z některých předmětů např. 
chemie.

Studenti se mohou v průběhu 
studia přihlásit např. do klubu 
Speleoalpinismu a speleologie 
a získat certifikát.

www.kdejinde.cz SKUPINA ČEZ

Je skvělé pracovat ve firmě, která nabízí 
tolik pracovních příležitostí ve všech 
koutech republiky i v zahraničí. 
Záleží jen na vás, jak toho využijete.

KDE JINDE DOSTANETE 
TOLIK PŘÍLEŽITOSTÍ

CEZ_KdeJinde_148x210.indd   1 13.12.2013   12:18:10
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Studenti každoročně pořádají 
Reprezentační ples FBMI a fakult-
ního klubu Bion, studentský 
Majáles, akci Prvák (informační 
akce pro nové studenty), setká-
ní studentů s vedením fakulty 
a organizují i anketu týkající se 
kvality studia a poskytovaných 
služeb.

Fakulta pořádá nejen pro stu-
denty, ale i pro širokou veřejnost 
kulturní představení v rámci cyk-
lu Večery s hudbou a divadlem 
na Sítné ve vestibulu fakulty a je 
spolupořadatelem cyklu povídání 
o vědě Science Café.

Užitečné odkazy
Wiki Bion je na stránce http://wiki.
bion.cvut.cz (login stejný jako na 
fakultní mail). Najdeš zde spoustu 
informací, které by se Ti během 
studia mohly hodit. Dostaneš se 
sem i přes stránky klubu Bion 
www.bion.cvut.cz. Na stránkách 
tohoto klubu také získáš podrob-
nější informace ohledně ubytování 
v Kladně.

Akademický senát
www.fbmi.cvut.cz/akademicky-
senat 
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FAKULTA INFORMAČ-
NÍCH TECHNOLOGIÍ 
(FIT)

Fakulta informačních technologií 
(FIT) je nejmladší fakultou ČVUT 
v Praze. Poskytuje vzdělání v celé 
šíři informatiky, a to v bakalář-
ském, magisterském i doktor-
ském studiu. Studijní prostory 
Dejvického kampusu ČVUT jsou 
příjemné, vybavené nejmoder-
nějšími informačními technologi-
emi a jsou volně přístupné i mimo 
dobu výuky.

Thákurova 9  
160 00 Praha 6 

http://fit.cvut.cz

Vedení
Děkan 
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Proděkan pro studijní a pedago-
gickou činnost   
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum 
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy 
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Proděkan pro rozvoj  
Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Tajemník 
Ing. Jan Železný

Studijní oddělení
Proděkan 
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.  
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

Tvá působiště
Jako FIŤák se budeš pohybovat 
po třech sousedících budovách 
Dejvického kampusu. Jedná se 
o Novou budovu ČVUT (budova 
T9), kde má FIT své hlavní sídlo, 
tzv. Áčko (tedy budova a Fakulty 
stavební - T7) a Národní technic-
kou knihovnu.

V Nové budově ČVUT FIT využí-
vá celé 3. patro, kde je umístěný 
děkanát, studijní oddělení a počí-
tačové a seminární učebny, jed-
no respirium plus přednáškové 
místnosti v přízemí. Další učebny, 
kanceláře, laboratoře  a respiria 
najdeš v nově zrekonstruovaném 
Áčku. Obě budovy jsou propojeny 
můstkem, takže vůbec nemusíš 
chodit ven, což se hodí zejména 
při deštivém počasí. Posledním 
působištěm je Národní technická 
knihovna, kde budeš mít některé 
přednášky v Ballingově sále nebo 
výuku v počítačové učebně ve 4. 
patře a spoustu prostoru pro klid-
né samostudium či relax.

Jak probíhá studium
Studijní program Informatika, 
který u nás budeš studovat, se 
dělí na jednotlivé obory. Než u nás 
studium ukončíš, musíš si jeden 
z oborů zvolit. Výhoda ale je, že se 
nemusíš (ale můžeš) rozhodnout 
hned na začátku studia, stačí 
až semestr před  jeho koncem. 
Mezitím si zapisuješ předměty 
z jednoho nebo více oborů, které 
Tě zaujmou. Na konci studia 
musíš mít aspoň jeden z oborů 
vystudován celý (tzn. dodržet jeho 
studijní plán),  musíš vypracovat 
závěrečnou práci a složit státní 
závěrečnou zkoušku.

Během studia musíš dodržet 
studijní plán, který předepisu-
je skladbu povinných předmětů 
programu (PP), předmětů oboru 
(PO) a určuje počty volitelných 
(V) kreditů. Veškeré průchody 
studijním programem nalezneš na 
stránce bk.fit.cvut.cz, kde zjistíš, 

jaké předměty musíš vystudovat 
v jednotlivých oborech, a také 
doporučený semestr jejich studia. 
První semestr to za tebe udělá-
me my a zapíšeme Ti doporučené 
předměty pro 1. semestr. Ty si 
samozřejmě můžeš na studijním 
oddělení změnit - můžeš si nějaké 
zrušit (a zapsat si je později) nebo 
si nějaké předměty přidat.

Za úspěšné dokončení předmětů 
získáš kredity. Doporučený počet 
kreditů za jeden semestr je třicet. 
Pokud však nezískáš po prvním 
semestru alespoň patnáct kreditů, 
bude Tvé studium ukončeno. Za 
celý první ročník musíš získat ale-
spoň třicet kreditů, abys mohl(a) 
být zapsán(a) do dalšího ročníku, 
během celého studia musíš zís-
kat minimálně 180 kreditů. Více 
informací nalezneš ve studijním 
řádu na internetových stránkách 
fakulty.

Obory bakalářského 
studia
V průběhu celého studia si můžeš 
volně zapisovat předměty z násle-
dujících oborů:

• Informační systémy a man- 
 agement

• Informační technologie

• Počítačové inženýrství

• Softwarové inženýrství

• Teoretická informatika

• Web a multimédia

Více informací o jednotlivých obo-
rech získáš na adrese http://fit.
cvut.cz/student/bakalarskypro-
gram a na bk.fit.cvut.cz.

Obory magisterského 
studia
• Počítačová bezpečnost

• Počítačové systémy a sítě

• Návrh a programování  
 vestavných systémů

• Systémové programování,  
 zaměření Systémové pro- 
 gramování

• Systémové programování,  
 zaměření Teoretická infor- 
 matika

• Webové a softwarové  
 inženýrství, zaměření  
 Webové inženýrství

• Webové a softwarové  
 inženýrství, zaměření  
 Softwarové inženýrství

• Webové a softwarové  
 inženýrství, zaměření  
 Informační systémy a man- 
 agement

• Znalostní inženýrství

Více informací o jednotlivých obo-
rech získáš na adrese http://fit.
cvut.cz/student/magisterskypro-
gram a na bk.fit.cvut.cz.

Doktorské studium
Na FIT můžeš nastoupit nebo 
pokračovat ve studiu taky jako 
doktorand. Podmínkou je jakékoli 
ukončené magisterské vzdělá-
ní. Stačí najít si svého školitele, 
domluvit si s ním téma disertač-
ní práce, složit přijímací zkouš-
ku, která má formu pohovoru 
s přijímací komisí, a pak bádat, 
zkoumat, vymýšlet, psát vědec-
ké  články, jezdit na vědecké kon-
ference a pracovat na  vědeckých 
projektech. Tohle je skvělý začá-
tek Tvé vědecké a akademické 
dráhy.

Veškeré další informace, postu-
py a kontakty najdeš na adrese 
www.fit.cvut.cz/fakulta/vedadok-
torandi.

Kombinované studium
Kombinované studium je na FIT 
otevřeno pouze pro zájemce 
o studium v bakalářské formě.
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Povinná výuka probíhá v sobotu, 
volitelné předměty mohou probí-
hat i ve všední dny zejména ve 
večerních hodinách. Návštěvu stu-
dijního oddělení si studenti mohou 
dohodnout osobně i mimo oficiální 
úřední hodiny.

Informace o kombinované formě 
studia nalezneš na adrese http://
fit.cvut.cz/student/kombinovane.

Výuka jazyků
Pro splnění bakalářského studij-
ního plánu musíš doložit znalost 
anglického jazyka, a to buď certifi-
kátem, nebo zkouškou z angličtiny 
v rámci fakulty.

FIT nabízí v rámci volitelnos-
ti předmětů také kurzy všech 
moderních programovacích jazy-
ků (Java, PHP, C, C++, C#, Python, 
Ruby, Scala, XML, SQL a další) 
a moderních technologií (Android, 
iOS, .NET, Unix). Nutnou podmín-
kou studia není znalost žádného 
programovacího jazyka, je však 
nespornou výhodou.

Počítačové učebny 
a internet
Provoz počítačové sítě a celofa-
kultních služeb FIT ČVUT zajišťuje 
ICT oddělení fakulty. 

Podrobné informace o připojení 
k síti EDUROAM, k uživatelským 
jménům, heslům a účtům a adre-
sy počítačových učeben se dozvíš 
na webu http://it.fit.cvut.cz/.

Knihovny, Ústřední 
knihovna ČVUT
Knihovna je společná s ostatními 
fakultami ČVUT, nachází se 
v  Národní technické knihovně. 
Vybavena je vším – od norem 
až po skripta. k dispozici je také 
dostatek prostoru pro studium, 
týmovou práci i odpočinek.

http://www.knihovny.cvut.cz

Další užitečné odkazy
Předpisy, směrnice, řády, zákony: 
http://fit.cvut.cz/student/studijni/
smernice-rady-zakony

Informace pro nové studenty FIT: 
http://fit.cvut.cz/student/novacek

Diskuzní fórum fakulty:   
https://www.fit.cvut.cz/forum

Fakultní fotogalerie:   
http://fit.cvut.cz/photopic

Proč je dobré být FIT
Všichni prváci, kteří nastoupí na 
FIT, mají garantované ubytování 
na koleji!

Všechno na FIT je nové, sídlíme 
v prostorách Nové budovy ČVUT, 
všechny seminární místnosti ma-
-jí interaktivní tabuli, jenom ve 
3. patře Nové budovy ČVUT máme 
8 moderně vybavených počítačo-
vých učeben - síťovou, databázo-
vou, systémovou, multimediální 
a další. Další jsou v Áčku.

Funguje řada laboratoří pro 
výzkumnou práci studentů (např. 
HW laboratoř, RFID laboratoř, 
SAGELab, Laboratoř 3D tisku), do 
kterých se můžeš zapojit již 
během studia. Další budujeme.

Se spuštěním Síťové a multime-
diální laboratoře (SAGElab), kte-
rá vznikla za spolupráce ČVUT 
a společnosti CESNET, vznikla 
nová studentská grafická skupina 
Grafit. Skupina pořádá a zajišťuje 
přednášky zajímavých osobností.

V rámci Portálu pro spolupráci 
studentů s průmyslem můžeš 
pracovat na reálných projektech 
s firmami, a v případě dohody 
s příslušným garantem předmětu 
je   následně odevzdat (a získat 
kredity) jako semestrální práci 
v rámci výuky!

Během studia můžeš v rámci výu-
ky získat zajímavé průmyslové 
certifikáty (např. Cisco, Oracle).

Na FIT působí audiovizuální cen-
trum, založené studenty pro stu-
denty, které pořizuje záznamy 
z přednášek i z dalších akcí, točí 
filmy a má k dispozici moderní AV 
techniku.

Začátkem letních prázdnin sla-
ví FIT výročí svého založení 
(1. 7. 2009), vše společně a ve 
velkém, s koncerty studentských 
kapel a vyhlášením nejlepších 
FIŤáků roku.

Jednou až dvakrát za semestr se 
konají večery Zeptejte se děkana, 
kde mají studenti FIT možnost 
diskutovat s vedením FIT o všem, 
co je těší, zajímá nebo trápí.

Na FIT působí divad1.0 Beta, 
neformální divadelní spolek, kde 
společně hrají učitelé, zaměstnan-
ci, studenti i absolventi.

V časech, kdy jsou posluchárny 
volné, pořádá FIT přednáškové 
cykly mimo standardní výuku, 
tradici získaly Informatické veče-
ry, které běží jednou týdně již od 
založení fakulty.
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O STUDENTSKÉ UNII 
ČVUT

Vysoká škola není jen o studiu, 
ale také o zábavě. Z vysoké školy 
si odnášíme nejvíce zajímavých 
zážitků a právě Studentská unie 
ČVUT se snaží o to, aby ty zážitky 
byly co nejživější a nejlepší. SU 
představuje organizaci studentů, 
kteří ve svém volném čase chtě-
jí dělat něco navíc a kteří chtějí 
být jak přínosem pro svoji školu, 
tak i pro ostatní studenty. Skládá 
se z několika klubů - kolejních, 
zájmových a externích. Do jakého 
klubu vstoupíš, je na tobě. Můžeš 
si prohlubovat znalosti v jazy-
cích, technických oblastech či 
se podílet na organizaci různých 
projektů. Studentská unie je tedy 
také o zábavě. V průběhu roku se 
můžeš účastnit spoustu akcí, jako 
je třeba hudební festival Strahov 
OpenAir, Žij studentský život, Mezi 
Bloky, vánoční večírky, plesy, ale  
i sportovní klání Souboj fakult 
a mnoho dalších. 

Strahov OpenAir je festival 
s letitou tradicí, jehož 18. ročník 
se uskuteční opět v prostorách 
Strahovských kolejí. Tento rok 
se potkáme 1. října za účasti 
známých kapel. 

Těšit se můžete i na další dopro-
vodné akce. 

www.strahovopenair.cz

Mezi bloky je také hudební fes-
tival, který je pořádaný klubem 
Podolee. Akce se koná zpravidla 
v půlce měsíce května. 

www.mezibloky.cz

MayDej je sportovně společen-
ská akce, jejímž cílem je “prota-
žení těla ještě před sezením nad 
skripty”. 

www.maydej.cz

SHOW (Silicon Hill Open Wed-
nesday) je hudební festival pořá-
daný studenty pro studenty. Akce 

je určena především začínajícím 
studentským kapelám. 

show.siliconhill.cz

Studentský ples je oblíbená 
společenská akce, která je vždy 
laděná do nějakého tématu. 
V uplynulých letech to byl napří-
klad vodní svět, seriálové a filmo-
vé postavy, válečný aj. 

studentskyples.cvut.cz/2014

Pokud tě zaujala některá z akcí, 
neváhej se k nám přidat. 

Dveře máme otevřené komuko-
li a rádi tě mezi sebe přijmeme. 
Může se jednat jak o šikovného 
grafika, technika, fotografa, orga-
nizátora, hráče v kapele...

Zaručujeme ti, že se s SU nudit 
nebudeš a že zažiješ opravdu 
skvělé věci. Navíc, vše si můžeš 
uvést do životopisu a být tak 
o krok dál při hledání praxe. 

Více informací najdeš přímo na 
stránkách su.sin.cvut.cz nebo na 
su@su.cvut.cz. 

Kluby Studentské unie 
ČVUT

Kolejní kluby
Silicon Hill  
www.siliconhill.cz

Pod-O-Lee 
www.pod.cvut.cz

Buben 
www.buk.cvut.cz

Masařka 
www.mk.cvut.cz

Sincoolka 
www.sin.cvut.cz

Hlávkova kolej  
www.hk.cvut.cz

Orlík 
 www.ok.cvut.cz

Fakultní klub BION  
www.bion.cvut.cz

Zájmové kluby
BEST 
www.bestprague.cz

Galibi 
www.galibi.cz

eFDrive 
www.facebook.com/efdrive

STOH 
 www.stoh.su.cvut.cz

Klub Čajovna  
www.klubcajovna.cz

Křesťanský klub  
 www.signaly.cz/kklub

Externí kluby
IAESTE 
 www.iaeste.cz

ISC 
 www.isc.cvut.cz

AVC ČVUT  
 www.avc-cvut.cz

Speleo FBMI  
www.speleo.fbmi.cvut.cz

tech@su

AKADEMICKÁ 
DUCHOVNÍ SPRÁVA 
ČVUT  
V PRAZE (ADS)

Rádi přemýšlíte? Hledáte 
svou životní filozofii? 
Kladete si otázky, které vaši 
vrstevníci nechápou, nechtějí se 
o nich bavit nebo na ně neumí 
odpovědět? 

Hledáte odpovědi ve východní 
moudrosti a filozofii?

Co kdybyste zkusili dát šanci 
něčemu, co formuje Evropu již 
2000 let!

ADS ČVUT je studentská orga-
nizace, která si klade za cíl roz-
voj studentů v oblastech víry, 
filozofie, teologie, psychologie  
a dalších humanitních věd.

V rámci cyklu „Ve středu ke 
Středu“ pořádáme přednášky 
a besedy s významnými osobnost-
mi. V loňském roce nás navštívil 
například astrofyzik Jiří Grygar, 
mikrobiolog Marek Orko Vácha, 
současný ministr kultury Daniel 
Herman či pražský arcibiskup kar-
dinál Dominik Duka.

Letos také přivítáme sociologa  
Prof. Jana Sokola, egyptologa 
Miroslava Bártu nebo vojenského 
historika Eduarda Stehlíka. Vlastní 
program začíná každou středu ve 
20 hodin v architektonicky zají-
mavě řešené kryptě kostela sv. 
Bartoloměje na Starém Městě 
pražském.

K dalším aktivitám patří stu-
dentská společenství na kolejích,  
výlety, exkurze do zajímavých 
míst nejen v Praze a v neposlední 
řadě i aktivity sportovní.

Nedílnou součástí naší 
nabídky jsou i studentské 
bohoslužby
Mše sv. v úterý večer ve 20 hodin 
na strahovských kolejích je dopro-
vázena moderní křesťanskou hud-
bou, bohoslužbu ve středu v 19 
hodin v kostele sv. Bartoloměje 
doprovází profesionálně vedený 
studentský sbor orientující se pře-
devším na barokní hudbu.

Akademický rok 2014/2015 zahá-
jíme v kostele sv. Bartoloměje 
1. 10. 2014 v 19:00 slavnostní 
bohoslužbou „Veni Creator Spiri-
tus“.

Aktuální informace, stejně jako 
materiály z našich aktivit, nalez-
nete vždy na http://ads.cvut.cz 
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nebo na facebooku http://www.
facebook.com/adscvut. 

AUDIOVIZUÁLNÍ CEN-
TRUM STUDENTŮ ČVUT 
(AVC)

 

Audiovizuální centrum studentů 
ČVUT, z.s. je studentská nezis-
ková organizace působící na půdě 
ČVUT již od roku 2002. 

Hlavním posláním AVC je vytvářet 
komunitu studentů i akademic-
kých pracovníků, kteří se zajímají 
o audiovizuální tvorbu. AVC svo-
jí činností dlouhodobě přispívá 
k multimediální propagaci ČVUT 
jako celku i k propagaci jednot-
livých jeho součástí uvnitř aka-
demické obce. Prostřednictvím 
spolupráce s mnoha složkami 
ČVUT (OVV, KC, CIPS, SU, Cesnet 
i jednotlivé fakulty) se AVC snaží 
spojovat studenty všech oborů 
ČVUT a podporovat tak horizon-
tální prostupnost v rámci ČVUT. 
Dlouhodobým cílem AVC je aka-
demické obci zdarma zpřístupňo-
vat audiovizuální záznamy z veš-
kerého dění na ČVUT, především 
z přednášek, konferencí a stu-
dentských akcí. 

Technické zázemí
Díky stále komplexnějším pro-
jektům jsme se jako organizace 
postupně dopracovali k výborným 
znalostem v oblasti natáčení i stři-
hu a s každým další projektem naše 
zkušenosti dále rostou. Nezbytnou 
složkou naší činnosti je také 
videotechnika. Používáme širokou 
paletu kamer, od outdoorových 
kousků typu GoPro, přes malé 
“amatérské” kamery až po (polo)
profesionální kousky. V posledním 
roce experimentujeme i s točením 

na fullframe zrcadlovku. Kromě 
toho si hrajeme i s živou režií, 
barevnými filtry, světly, mikrofo-
ny… Navíc disponujeme i několika 
servery, na kterých kromě běž-
ných věcí (například web, storage, 
LDAP) umíme rozběhnout i vlastní 
streamovací server nebo distibuo-
vané enkódování.

Co děláme
• streamujeme a natáčíme  
 vybrané přednášky na  
 fakultách

• děláme reportáže z akcí  
 ČVUT, Studentské unie  
 ČVUT či například  
 Kariérního centra

• věnujeme se vlastní tvorbě,  
 máme za sebou i student- 
 ský film, umíme i propagač- 
 ní videa

• hrajeme si s multimediální  
 technikou

• stříháme, vytváříme efekty,  
 osvětlujeme a děláme i další  
 věci z postprodukce

Koho hledáme
Hledáme všechny studenty 
i nestudenty, které zajímá audio-
vizuální technika a chtějí se s ní 
naučit či se zdokonalit. 

Hledáme také všechny, které 
zajímá
• natáčení a práce s kamerou

• filmová postprodukce

• grafika

• fotografování

• servery a sítě

Chceš se stát součástí Audio-
vizuálního centra studentů ČVUT? 

Pak napiš na nabor@avc-cvut.cz, 
přijď na naší pravidelnou schůzku 
nebo sleduj náš web. 

Nezapomeň nám dát palec nahoru 
na facebook.com/AVC.CVUT a klik- 
nout na odběr na youtube.com/
studioAVC.

BEST PRAGUE

PRAGUE

 
Chceš během studia poznávat 
studenty z celé Evropy, cesto-
vat a nabírat zkušenosti prací 
v mezi-národní organizaci? Chceš 
si zlepšit angli-čtinu a užít si při 
tom spoustu legrace? Pak je BEST 
organizací přímo pro Tebe! BEST 
neboli Board of European Students 
of Technology už 25 let sjednocu-
je studenty technických univerzit 
z 33 zemí po celé Evropě. Naším 
cílem je rozvíjet vaše vzdělání 
a obzory a chceme, abyste měli 
možnost seznámit se se studenty 
z jiných zemí a s jejich kulturou..

Co děláme?
Hlavni činností BESTu je pořádání 
různých akcí: vzdělávacích kur-
zů, inženýrských soutěži, konfe-
rencí, a mnoha dalších interních 
aktivit. Vzhledem k tomu, že se 
na kurzech schází studenti z desí-
tek zemí, o zábavu opravdu není 
nouze. Inženýrské soutěže jsou 
navíc skvělou příležitostí, jak si 
vyzkoušet své znalosti v praxi 
a zaujmout firmy.

Chceš být součástí toho 
všeho?
Naše skupina se stále rozvíjí 
a rádi uvítáme jakékoli nové čle-
ny. Stačí mít zájem, být aktivní 
a nebát se nejrůznějších výzev. 
Pokud si chceš vyzkoušet práci 
ve studentské organizaci, BEST 
je pro Tebe tou správnou volbou. 
Pro bližší info koukni na naše 

stránky a nech se ovanout BEST 
spiritem! www.bestprague.cz

FAKULTNÍ KLUB BION 

 

Fakultní klub BION má svoje půso-
biště u Fakulty biomedicínského 
inženýrství (FBMI) na Kladně.

Od ostatních klubů v Praze se 
odlišujeme tím, že se nezabývá-
me jen ubytovnami, ale jakožto 
fakultní klub máme na starosti 
i akce spojené s FBMI. Kromě 
technického vybavení ubytoven 
a jejich internetového připojení se  
tedy snažíme, abychom my, stu-
denti, měli možnost co nejlepšího 
sportovního a kulturního vyžití 
a to jak na ubytovnách, tak i na 
fakultě samotné. Pořádáme proto 
spoustu sportovních turnajů pro 
milovníky různorodých odvětví. 

Pro členy klubu máme připrave-
nou kvalitně vybavenou posilov-
nu, tělocvičnu a venkovní hřiště 
s půjčovnou míčů a herních sad. 
K dispozici jsou i hry deskové při 
nepřízni počasí. 

Studenti mohou využít studovnu 
vybavenou promítačkou a plát-
nem, ve které si může každý 
vychutnat svůj oblíbený film. 
Pořádáme také mnoho kulturních 
a tematických akcí, počínaje Prvák 
Párty, přes Ples FBMI a BIONu 
a konče kladenským Majálesem. 
O našich výborných vztazích 
s vedením fakulty svědčí i pravi-
delně pořádané Setkání vedení se 
studenty, kde spolu mohou stu-
denti, vyučující a ostatní členové 
vedení FBMI diskutovat o dění na 
fakultě a vyměňovat si názory.
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Přesto, nebo právě proto, že jsme 
malý klub, vládne u nás doslova 
rodinná atmosféra, ve které není 
žádný problém pro nikoho ze star-
ších studentů kdykoli vypomoci 
studentům mladším a usnadnit 
jim tak průběh studia. Členové 
klubu se navíc pravidelně setká-
vají nejen na schůzích, ale i na 
různých sportovních a kulturních 
akcích, kde se studenti velmi 
snadno poznávají, což dává za 
vznik novým přátelstvím a napo-
máhá studentům k aklimatizaci 
v novém prostředí.

Neváhej tedy a připoj se do naší 
rodiny!

KLUB BUBEN

 

 

Klub Buben je kolejním klubem 
Studentské unie ČVUT působícím 
na Bubenečské koleji. 

Našim členům kromě připojení do 
akademické počítačové sítě ČVUT 
poskytujeme spoustu možností 
jak trávit volný čas. K dispozici 
je klubovna se stolními fotbál-
ky, kulečníkem a ping-pongem. 
Mimo to máme nové venkovní 
posezení s grilem a udírnou, kde 
mohou členové klubu prohlubo-
vat své kulinářské schopnosti. 
Máme velký výběr deskových 
her s možností jejich zapůjčení. 
Pro sportovce je u nás k dispozi-
ci vybavená posilovna a kolárna, 
kde mohou uschovat své bicykly.

Během roku pořádáme pro své 
členy řadu společenských akcí, 
kde mají možnost seznámit se 
s ostatními obyvateli koleje. Ve 
spolupráci s dalšími Dejvickými 
kluby organizujeme sportovně-
-společenskou akci MayDej.

Členům klubu je k dispozici rov-
něž počítačová studovna a tiskár-
na pro barevný i černobílý tisk do 
rozměrů A3 za výhodné ceny.

Členové, kteří se aktivně zapo-
jí do chodu klubu, mají možnost 
čerpat z dalších výhod, které klub 
nabízí.

STUDENT.CVUT.CZ

Portál Student.cvut.cz! K čemu tu 
je? Pro všechny studenty! 

Poslední dobou jako společ-
ný projekt Kariérního centra, 
IAESTE, ISC a v neposlední řadě 
Studentské unie. Co vše se zde 
nachází? Kromě elektronické ver-
ze této příručky, také kalendář, 
který obsahuje snad vše, co se na 
škole a kolejích děje. Najdeš zde 
články od studentských organizací 
působících na ČVUT a také tipy na 
akce, opět zaměřené na ČVUT či 
vysokoškoláky obecně. Co to ale 
znamená konrétně? Posledních 10 
témat v době psaní tohoto odstav-
ce: Majáles, Turnaj o pohár děka-
na FJFI, Reprezentační ples FD, 
Sdružení LATA, EBEC Prague, kon-
cert, výstava, středisko unixových 
technologií, setkání s primátorem, 
Social Impact Award. 

Psal jsi na střední do školního časo-
pisu? Máš blog? Nebo to prostě 
jen chceš zkusit? Naučit se admi-
nistrovat WordPress? Publikovat? 
Editovat? Fotografovat? A pak 
třeba vést redakci? Neváhej nám 
napsat na hr@student.cvut.cz 
a přidej se k nám! Redakce má 
stále dveře otevřené! student.
cvut.cz

CISCO ACADEMY

Baví Tě počítače? Chceš se při ško-
le dozvědět i něco navíc? Chceš si 
zlepšit svou pozici na trhu práce? 

V našich kurzech Ti detailně 
vysvětlíme, jak funguje inter-
net a další síťové technologie. 
Připravíme Tě na profesionálně 
uznávanou certifikaci a nabídne-
me studentskou slevu na veškeré 
nabízené kurzy i zkoušky!

V Cisco Academy máš jedineč-
nou šanci získat znalosti, které 
následně budeš moci uplatnit i ve 
své budoucí praxi. V průběhu čtyř 
semestrů Tě každý týden bude-
me dvě hodiny učit vše důležité 
o počítačových sítích ve špičkově 
vybavených učebnách na Bubenči, 
či na Strahově.

Tak neváhej a přihlas se na našich 
webových stránkách!

Kontakt:
http://cna.su.cvut.cz  
http://facebook.com/cnasucvut 
cna.dejvice@gmail.com

EFDRIVE

Chceš se zapojit do studentských 
akcí ve tvém okolí? 

Máš strach, že když nebudeš 
v Dejvicích tak ti něco uteče? 

Neuteče! Jsi dopravák a tak je 
tu pro tebe studentský zájmový 
Klub EFDRIVE sídlící na Fakultě 
dopravní! Klub je otevřený všem, 
co se chtějí podílet na organizaci 
studentských akcí, ale kdo jiný 
se má nechat pohltit atmosfé-
rou klubu než studenti domácí 
fakulty? Klub EFDRIVE má za cíl 
pořádání společenských, sportov-
ních či kulturních akcí, rozšiřová-
ní obzorů v oborech technických 
i humanitních a v neposlední řadě 
i propagaci (udržitelné) dopravy. 

A na co se konkrétně můžeš těšit 
v rámci klubu? 

Třeba na UZEL alias Úspěšné 
Zahájení Expresní Linky. To sice 
není pořádání letů do vesmíru, ale 
seznamovací kurz pro prváky, kde 
stav beztíže střídá týmová spolu-
práce a intenzivní zážitky skupino-
vých úkolů. 

Příznivci dobrého jídla zajisté oce-
ní naše pravidelné Grilování na 
štěrkovém loži. Jen připomínáme, 
že přinést si vlastní pražce na 
podpal není zapotřebí, o všechno 
se postará tvůj eFDrive. Tobě sta-
čí když dorazíš s dobrou náladou 
a kdo ví, třeba tě pak brzy začne-
me vídat v našem Klubu jako čle-
na, pořadatele, parťáka, kamará-
da či snad předsedu? 

Během semestru se taky můžeš 
těšit na cyklus přednášek SEMA-
FOR aneb když přednáší lidé, co 
mají co říct. 

Nakonec, až začneš nazírat na 
podstatu studentského života 
i jinak než jen skrze dno půllitru, 
můžeš se s námi někdy vypravit 
na noční tajuplnou akci NEX, ale 
o té si řekneme někde jinde, třeba 
u grilu nebo u nás v klubovně na 
Horské (místnost B326). Kromě 
klubovny máme i „Úschovnu zava-
zadel“, ale kdo by čekal spoustu 
balíků tak je na omylu! V úschovně 
se shromažďuje ta nejlepší parta. 
A aby ne, když tam máme gauč, 
počítač, vlastní wifinu, ale třeba 
i ledničku, s ještě tajemnějším 
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obsahem než nejtajuplnější akce 
NEX. A jsme zase u toho – možná 
to ještě nevíte – ale s eFDrive se 
nudit nebudete!

GALIBI

 

Jsi gay, lesba nebo prostě QUEER 
a rád bys na vejšce v Praze poznal 
nové kámoše?

Jestli jsi si odpověděl ANO, tak je 
čas vyrazit na akce Galibi! 

Pro začátek můžeš přijít mezi nás, 
každou druhou středu v měsíci, na 
pravidelné setkání. 

Potkáš tam kluky a holky z praž-
ských škol, absolventy ČVUT 
a další lidi, kteří s námi rádi tráví 
čas. Přijď pokecat, seznámit se 
a zařádit si - jsi přece student 
a ten musí ŽÍT naplno!

Nestačí ti si občas jen tak pose-
dět? 

Tak se připrav na to, že v Galibi 
máme na tohle odpověď. Každý 
měsíc můžeš vyrazit s Go out-
doorem na rafty, kola, treking 
či běžky. Ve čtvrtek si chodíme 
kopnout fotbálek a v úterý zas 
vylepšujeme svá těla v bazénu. 
Ještě málo? Přidali jsme! Každých 
čtvrt roku máš možnost si zařádit 
a zazlobit na Galibi párty, vyra-
zit do aquáče, zahrát si bowling 
a na Čarodějnice opéct buřty  
u ohně. A co v létě? I na to jsme 
připraveni! Galibi dovolená, grilo-
vačky, pikniky a rozhodně nemů-
žeme chybět na Pride.

Zaujala tě nějaká akce ale máš 
strach vyrazit sám? Není to pro-
blém! Napiš na některý z kon-
taktů na webovkách a my už se 
s tebou domluvíme a uvedeme 
tě mezi ostatní kluky. PŘIPOJ SE 
K NÁM...

Kontakty
www.galibi.cz 
www.fb.com/GalibiCZ  
www.twitter.com/galibaci 

INTERNATIONAL 
STUDENT CLUB (ISC)

 

 

Chceš dělat něco víc, než jen 
chodit na přednášky? Poznat nové 
přátele, získat cenné zkušenosti 
a užít si při tom spoustu zábavy? 
Tak přijď k nám!

Vše, co děláme (a děláme toho 
hodně), se točí kolem zahranič-
ních studentů. Těch na ČVUT kaž-
doročně přijíždí přes 600. Chceš 
být u toho?

Buddy program
Pomoz zahraničnímu studento-
vi v jeho prvních dnech v Praze 
a navaž nová přátelství! Zároveň 
si pocvičíš jazyk a získáš kamará-
dy z různých koutů světa.

Jazykové programy
Je pro tebe angličtina španělská 
vesnice? Zkus naše jazykové kur-
zy, Tandem program, nebo Café 
Lingeu! Vše je zdarma a se stu-
denty, jako jsi ty. Krom tradičních 
jazyků můžeš zkusit i ty exotické, 
jako čínštinu, korejštinu a další. 
Nebo nauč zahraniční studenty 
česky!

Activities
Organizuj s námi výlety pro zahra-
niční studenty na zajímavá místa 
doma i v sousedních zemích nebo 
buď aktivní a účastni se sportov-
ních utkání.

Orientation Week
Představ si uvítací týden pro 600 
příchozích zahraničních studen-
tů napěchovaný prezentacemi, 
poznáváním Prahy, výlety a vel-
kou Integration Party. To vše 
v naší režii!

InteGREAT parties
Poznej kulturu zemí celého svě-
ta díky ochutnávkám tradičních 
pokrmů, nápojů a prezentacím 
zahraničních studentů. Potom to 
rozjeď na party.

Study Abroad Fair (SAF)
Přijď na Veletrh studia v zahrani-
čí a dozvíš se vše, co potřebuješ 
ke studiu ve světě vědět. SAF je 
jedinečná možnost poslechnout si 
osobní zkušenosti těch, kteří již 
někam vyjeli, a získat informace 
o studiu v zahraničí, stipendiích 
nebo pracovních stážích.

Naše aktivity jsou organizovány 
studenty, jako jsi ty. Přidej se, 
staň se Parťákem, a pomoz nám 
s rozběhnutými projekty, nebo 
zrealizuj svůj vlastní nápad! Jako 
Parťák se budeš moci zdokonalit 
především v těchto oblastech:

• týmová spolupráce

• komunikační a organizační  
 schopnosti

• používání cizích jazyků

• time management

Zní to zajímavě? 

Napiš na isc@isc.cvut.cz! Naše 
dveře jsou otevřené všem, kteří 
chtějí něco víc.

Nebo se přijď kdykoli večer podí-
vat do ISC Office, Masarykova 
kolej, H397. Rádi tě tu uvidíme.

isc.cvut.cz 

KŘESŤANSKÝ KLUB 
(KK)

Společenství tvořící Křesťanský 
klub se pravidelně scházejí v prů-
běhu celého akademického roku 
a nabízejí možnost mše svaté, 
modliteb, chval, duchovních roz-
hovorů, studia Bible a různé další 
aktivity. Akce se většinou konají 
v Modlitebně (v prvním mezipat-
ře bloku 8 strahovských kolejí). 
Podrobnosti najdeš na našich 
webovkách kklub.signaly.cz.

V rámci Křesťanského klubu fun-
gují také večery FAQ (diskuzní 
setkání o často kladených otáz-
kách pro život), které jsou určené 
zejména všem hledajícím a lidem, 
kteří si chtějí rozšířit své obzory.

Více info
Tomáš Höger, 733 627 429 nebo 
na timmotey@centrum.cz

Zajímá tě breakdance? Možná se 
budeš divit, ale i to Křesťanský 
klub nabízí. Kurzy breakdance 
(bboyingu) probíhají 2x do týdne 
na Strahově. 

KLUB MASAŘKA

Klub Masařka je komunita studen-
tů bydlících na Masarykově koleji. 
Klub zastupuje zájmy svých členů 
a poskytuje služby jako je připoje-
ní k internetu, síťová TV, kulturní 
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a společenské místnosti (obsahu-
jící kulečník, stolní fotbal a šip-
ky), posilovna, tělocvična (kde 
je boxovací pytel, běžecký pás 
apod.), stolní tenis atd. Činnost 
klubu spravuje představenstvo, 
které je voleno všemi členy klubu.

Připoj se k nám
Každý člen klubu se může také 
aktivně zapojit do dění v klubu. 

S námi můžeš prožít neopako-
vatelné zážitky. Přijdi za námi, 
napiš nám, kontaktuj nás. Neboj 
se k nám připojit a pomoci tak 
vylepšit svou kolej. Jsme obyčejní 
studenti jako ty a před několika 
lety jsme byli právě na tvém mís-
tě.

POD-O-LEE

www.pod.cvut.cz

Jako druhý největší kolejní klub 
Studentské unie ČVUT podporu-
jeme volnočasové aktivity tisíce 
studentů ubytovaných na koleji 
Podolí. 

Z vlastních zdrojů zajišťujeme 
kulturní, sportovní a společen-
ské akce jako například hudební 
festival MEZI BLOKY, sportovní 
den Pod-O-Day, turnaj ve vzpírá-
ní Podolský Benchpress a mnohé 
další. Dále pro členy klubu zajiš-
ťujeme vysokorychlostní připojení 
k internetu, plně vybavenou posi-
lovnu a hudebnu. Ve spolupráci se 
Správou účelových zařízení ČVUT 
obhospodařujeme kolejní míst-
nosti, jako jsou například kolárna, 
kulečník či místnosti se stolním 
tenisem, fotbálkem a podobně.

V současné době renovujeme 
síťové vybavení. Plánem pro dal-
ší období je přechod na rychlejší 
připojení 1000Mbit/s pro konco-

vého uživatele a pokrytí většiny 
areálu bezdrátovou sítí Wi-Fi.

Všechny tyto aktivity vytvářejí 
studenti, ti aktivnější členové klu-
bu, pro ostatní studenty. Pokud 
máš zájem, nebojíš se práce 
v kolektivu, rád načerpáš nové 
zkušenosti a vyšší moc ti dopo-
mohla k pokoji na Podolí, neváhej 
a ozvi se na PR@pod.cvut.cz , rádi 
Tě přijmeme do kolektivu. 

Další zajímavé informace o nás, 
našich projektech a podolské kole-
ji nalezneš na internetové stránce 
www.pod.cvut.cz.

KLUB SILICON HILL 
(SH)

 

Klub Silicon Hill je největším klu-
bem Studentské unie. Má přibliž-
ně čtyři tisíce členů, převážně 
obyvatele kolejí Strahov. Nabízí 
rozmanité možnosti trávení vol-
ného času a zpříjemnění života 
na koleji. Dále klub pořádá různé 
akce jako Akci Prvák, hudební 
festival SHOW či Installfest. 

Neoddělitelnou součástí Silicon 
Hillu jsou projekty. Každý zde 
může najít, co ho zajímá a reali-
zovat se. Můžeš pracovat s profe-
sionální audiotechnikou v místním 
studiu AVC, nebo být naopak ten 
nahrávaný se svojí hudební sku-
pinou. Trénovat na to můžeš ve 
vybavených hudebnách.Pokud 
umíš, nebo se chceš naučit ovlá-
dat fotoaparát, fotoateliér a tře-
ba i fotokomora jsou místem pro 
tebe. Po dlouhém dni se jistě 
budou také hodit posilovny či hři-
ště mezi bloky. Pro letní večery je 
ideální půjčit si gril a pípu a opéci 
si něco dobrého. 

Pro múzou políbené výtvarníky 
máme samostatný projekt, kde 

si vyrobíš, co tě napadne nebo 
se naučíš nové výtvarné techniky 
pravidelnými kurzy. Hned vedle je 
„Bastlírna“ pro ty, co rádi kutí. 

Tam můžete narazit i na 3D tiskár-
nu. Od místních lektorů se můžete 
naučit společenské tance. 

Klub STOH zas přináší kvalitní 
zábavu strávenou ve společnosti 
nepřeberného množství stolních 
her. 

Z trochu jiného soudku je projekt 
Včely na Strahově, na jehož konci 
čeká sladká odměna z místního 
úlu. Seznam je opravdu dlouhý, 
více o těchto i dalších projek-
tech najdeš na www.siliconhill.cz/
pages/projekty nebo wiki.silicon-
hill.cz/Projekty.

K dispozici je i Silicon Hill Aka-
demie, což jsou kurzy věnované 
nejrůznějším počítačovým pro-
gramům. Seznámit se můžete 
s profesionálními produkty od 
Autodesk (3DSMax, AutoCAD, 
Inventor), naučit se programovat 
v C++, získat síťový certifikát od 
Cisca nebo pracovat v ArchiCADu.

Pokud tě ani přes velký výběr nic 
nezaujme, nemusíš zoufat, proto-
že právě na tebe čekáme! 

Můžeš si založit vlastní projekt, 
který pod tvým vedením jistě 
nadchne a zabaví mnoho dalších 
lidí. Stačí prezentovat svůj nápad 
představenstvu klubu a získat 
tak finance na realizaci projektu 
z jeho prostředků. 

Zajímavostí také je, že klub Silicon 
Hill provozuje počítačovou síť, kte-
rá patří mezi největší, studenty 
spravované sítě na světě.  

www.siliconhill.cz  
www.facebook.com/siliconhill

SINCOOLKA

Sincoolka je kolejní klub Stu-
dentské unie ČVUT, který působí 
na Sinkuleho a Dejvické koleji. 
Svým členům poskytuje připoje-
ní k akademické počítačové síti 
ČVUT, možnost zacvičit si v posi-
lovně, případně se vzdělávat 
v Multimediální místnosti. Aktivní 
cyklisté mohou svá kola uložit 
v kolárně.

Členové klubu si také mohou 
zapůjčit řezačku, skener, foťák 
a další drobnosti. Pro členy 
s plným členstvím je pak k dispo-
zici barevná síťová tiskárna for-
mátu A3.

Také je zde půjčovna deskových her, 
nabízí mimo jiné hry Bang!, Osad- 
níci z Katanu, Activity, Cashflow 
a Carcassonne s hromadou roz-
šíření. Kdo si chce zasportovat, 
může kromě posilovny využít půj-
čovny sportovního náčiní na ven-
kovní asfaltové hřiště. Místnost 
na ping-pong současně nabízí  
i billiárový stůl či fotbálek.

Klub také každoročně pořádá 
spolu s dalšími Dejvickými klu-
by sportovně-společenskou akci 
nazvanou Maydej.

Ve svých řadách rádi uvítáme 
aktivní lidi, kteří chtějí pomoci 
s chodem klubu a něco nového se 
přiučit.

http://www.sin.cvut.cz/

SOUBOJ FAKULT

 

Souboj fakult – to je celoroční 
sportovní klání, kde proti sobě 
nastupují fakulty ČVUT.

Momentálně probíhá již čtvrtý  
(v době vydání průvodce bude 
začínat čtvrtý) ročník Souboje 
fakult, který umožňuje studen-
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tům reprezentovat jejich fakul-
ty. Přes celý akademický rok se 
pořádá celkem 6 turnajů (volej-
bal, bowling, florbal, frisbee, fot-
bal). Vše vrcholí na rektorský den, 
kdy se soutěží v posledním sportu 
– závody dračích lodí. Toho se také 
účastní nejvíce  lidí a to i včetně 
samotného Rektora ČVUT.

Účast na jednotlivých sportech je 
dána právě sportem. Bývá okolo 
100 účastníků na každém turnaji. 
Letos v květnu na dračích lodích 
bylo kolem 400 lidí včetně vedení 
univerzity. 

Každý student zde najde sportov-
ní vyžití a také motivaci pro sou-
peření pro jednotlivým fakultám. 
Je to ideální čas se odreagovat od 
školy.

http://soubojfakult.su.cvut.cz/

SPELEOKLUB FBMI 
KLADNO

Už máš dost všudypřítomného 
světelného smogu? Chceš prožít 
něco neobvyklého? Chceš zažít 
opravdovou tmu? Chceš vidět 
něco, co většina lidí nikdy v živo-
tě neuvidí? Chceš prožít silné, ale 
bezpečné zážitky? Pak je tu prá-
vě pro Tebe Speleoklub při FBMI 
v Kladně. Tento klub sdružuje lidi, 
kteří rádi lezou do jeskyní a to i do 
těch, co nejsou veřejně přístupné. 
To je možné díky dobrým vztahům 
s ostatními jeskyňářskými společ-
nostmi. Neomezujeme se ale pou-
ze na jeskyně, nejsou nám cizí ani 
další jeskyním podobné podzemní 
objekty jako např. důlní díla, pod-
zemní továrny, bunkry apod. Další 
naší aktivitou je stavba a provozo-
vání nízkých a vysokých lanových 

lávek, lanovek a obecně práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou.

Pro speleonadšence nabízíme 
i dvousemestrový licenční kurz, 
kde Tě vše potřebné pro pohyb 
a práci v hloubkách i ve výškách 
naučíme. Kurz začíná vždy na 
začátku zimního semestru. Pokud 
budeš chtít a splníš určité pod-
mínky, budeš si moci připsat do 
životopisu kolonku Instruktor spe-
leologie a speleoalpinismu a mít 
na to i kulaté razítko se státním 
znakem.

Klub je činný celoročně, spolu-
pracuje zejména se základními 
organizacemi České spelelogické 
společnosti a Duhou Studánka, 
organizuje speleologické exkurze, 
pracovní akce v podzemí, před-
nášky, výškové práce, volnoča-
sové programy a dalších aktivity.

Máš pocit, že to není nic pro Tebe, 
protože máš strach z výšek?  Pak 
je to příležitost překonat sama 
sebe. Víme, že to jde. Pravidelně 
se scházíme jednou za 14 dní 
v pondělí. Pokud nemůžeš chodit 
pravidelně, můžeš se třeba zúčast-
nit i některé mimořádné akce. 

Aktuální informace jsou vždy na 
našich netopýřích stránkách:  
https://vyuka.progredior.eu/pro-
jects/speleo.

STOH

S T
O H

klub STOlních Her
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klub STOlních Her
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Máš zájem rozvíjet logické 
a komunikační schopnosti, setká-
vat se s pohodovými lidmi a uži-
tečně vyplnit svůj volný čas?  
V naše klubu STOlních Her si hru 
vybere každý. Scházíme se každé 
pondělí, středu a čtvrtek v klubov-

ně na Strahovských kolejích, kde 
pravidelně pořádáme volná hra-
ní, retrohraní, turnaje o zajímavé 
ceny a celosemestrální ligu ve 
stolních hrách. Občas také pořá-
dáme klání v časově náročných 
strategických hrách. 

Budeme rádi, když nás navštívíte.

ŠTUK

Škola není jen o studiu! ŠTUK je 
studentský klub Fakulty stavební 
ČVUT.

Pořádáme akce pro zábavu i vzdě-
lání a podporujeme studentský 
život na škole.

Fandíme všem studentským inicia-
tivám a sami organizujeme exkur-
ze, workshopy, besedy, přednáš-
ky, promítání, party a další akce 
pro všechny budoucí inženýry 
a architekty, kteří se nechtějí ve 
škole jen učit.

Staráme se o Klubovnu As140, 
o nástěnky na FSv, o regály 
v Ateliéru D a celkově se snažíme 
zlepšovat prostředí na fakultě.

Zaštiťujeme Pěvecký sbor Fakulty 
stavební ČVUT a studentské před-
tančení na plese Fakulty stavební.

Spolupracujeme se Studentskou 
komorou Akademického senátu 
FSv, díky které jsme vznikli.

Mezi akcemi, které už jsme uspořá-
dali, můžeme zmínit např. Vánoce 
v atriu, exkurze do Národního 
divadla, do industriálnich areálů 
v Praze i na Kladně, party v atriu 
Fakulty stavební a další.

Více info na  www.stuk.fsv.cvut.cz 
www.facebook.com/STUKFSv 
stuk@fsv.cvut.cz

KLUB TECH@SU

Klub tech@su je platformou pro 
sdílení vědomostí a zkušeností 
z IT nejen mezi jednotlivými 
kluby SU.

Našimi členy jsou především 
admini z kolejních klubů a přátelé, 
kteříjim pomáhají.

UMĚLECKÉ SDRUŽENÍ 
ČVUT

Pěvecký sbor
Se svými skoro 100 zpěváky pat-
říme k největším pražským pěvec-
kým sborům. Našimi členy jsou 
studenti a absolventi ČVUT, i lidé 
různých jiných oborů a zájmů. 
Repertoár je zaměřen především 
na vážnou hudbu a kromě vlast-
ních koncertů a společných kon-
certů se Symfonickým orchestrem 
uměleckého sdružení ČVUT spolu-
pracujeme s mnoha vynikajícími 
sólisty a hudebními tělesy, např. se 
Symfonickým orchestrem Českého 
rozhlasu, Severočeskou filharmo-
nií Teplice, Hudbou Hradní stráže 
a Policie ČR, Orquesta Sinfónica 
Chamartín Madrid aj. Mezi velmi 
úspěšné projekty loňského roku 
patří provedení Verdiho Requiem 
ve Smetanově síni Obecního 
domu, či Dvořákovo Te Deum ve 
velkém sále Paláce Žofín.

Co nás čeká v letošní sezóně 
2014/15? Začneme sérií podzim-
ních koncertů na Moravě, před 
Vánocemi ani letos nebude chybět 
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několikeré provedení České mše 
vánoční J.J.Ryby, v březnu vystou-
píme v Katedrále sv. Víta, na jaro 
máme přichystaný slavnostní 
koncert v pražském Rudolfinu 
a zájezd do Německa a Lužických 
hor. A během roku se naši členové 
setkávají i při různých jiných pří-
ležitostech „společenského“ rázu. 
A pokud by se náhodou po tako-
vém množství akcí dostavila úna-
va, máme zajištěnou profesionální 
hlasovou výchovu.

Chcete se k nám přidat?
Zkoušíme od začátku září do kon-
ce června každou středu od 18 do 
21 hodin na FJFI v Trojanově ulici. 
Více informací na našich strán-
kách sbor.cvut.cz

Symfonický orchestr
Našimi členy jsou studenti, učite-
lé, absolventi ČVUT i lidé jiných 
oborů, kteří mají rádi vážnou 
hudbu a rádi se pustí do nastu-
dování jakéhokoliv orchestrálního 
repertoáru. Hrajeme v klasickém 
obsazení symfonického orchest-
ru. Naše koncertní sezóna obsa-
huje 3 - 4 veřejná vystoupení 
a předvánoční  provedení Rybovy 
České mše vánoční. Pravidelné 
koncerty pořádáme nejen v praž-
ských koncertních sálech a kos-
telích, ale i v jiných netradičních 
prostorách. 

Orchestr má za více než 20 let 
své činnosti v rámci Uměleckého 
sdružení ČVUT za sebou úspěšná 
koncertní turné po Španělsku, 
Itálii, Německu. 

Spolupracujeme s pěveckým sbo-
rem ČVUT, Orquesta Sinfónica 
Chamartín Madrid, Kühnovým 
pěveckým sborem, Pražským Hla- 
holem a mnoha profesionálními 
sólisty. 

V této koncertní sezóně jsme nastu-
dovali např. Beethovenův kla- 
vírní koncert č. 5, Dvořákovo Te 

Deum, Smetanovu Českou píseň, 
Mendelssonovy Hebridy.

Chcete se k nám přidat?
Přijďte se podívat na naši zkoušku 
každý čtvrtek od 19 do 21 hodin 
na ČVUT - FSI - Karlovo náměstí 
13, nebo nás kontaktujte na tel. 
728879058.

IAESTE

 
 

 
 

www.iaeste.cz

Studentská organizace IAESTE na 
ČVUT v Praze je skupina lidí, kteří 
se Ti snaží zjednodušit studium 
od prvního dne na škole.

Průvodce prváka dostávají všich-
ni studenti prvních ročníků, kteří 
se zapíšou na naí univerzitu? Tuto 
brožuru pro studenty vydává 
IAESTE ČVUT v Praze přes 10 let 
a ty máš nyní jednu z nich v ruce.

Některé projekty, kterými se 
zabýváme, potkáš během studia 
i vícekrát a je na Tobě, zda je 
využiješ k vlastnímu prospěchu.

IAESTE výměnný program 
Díky němu můžeš vyjet na zahra-
niční pracovní stáž během studia 
(a až rok po ukončení studia). 
Vylepšíš si cizí jazyk, získáš nové 
přátele a zajímavé zkušenosti.

Pokud se zatím do zahraničí 
nechystáš, ale rád/a bys získal/a 
pracovní zkušenosti, můžeš vyu-
žít Veletrh pracovních příležitostí 
iKariéra, který se koná začátkem 
března přímo v dejvickém kam-

pusu a osobně oslovit vytipované 
firmy. 

Další možností, jak získat kontakt 
a přehled o aktuální nabídce trhu 
je Katalog iKariéra, který najdeš 
ve stojanech u vstupů do fakult.

Pokud máš zájem nejen hledat 
v nabídce, ale chceš, aby si firma 
našla i Tebe, zaregistruj se na 
www.ikariera.cz. Na tomto job-
portálu si můžeš vložit mimo jiné 
svůj životopis, nebo třeba sledo-
vat, jaká témata k diplomové či 
bakalářské práci firmy nabízejí.

Máš chuť také pomáhat ostatním 
studentům, užít si zábavu a při-
tom sám/sama získat cenné zku-
šenosti?

Neváhej a přidej se k nám! 

Kontaktní e-mail: cvut@iaeste.cz

FILMOVÝ KLUB

Navazujeme na činnost původní-
ho filmového klubu ČVUT, který 
by loni oslavil svých 30 let.

Náš klub si klade za cíl rozšířit 
portfolio aktivit, kterým se stu-
denti mohou věnovat a přinést 
do poslucháren novou atmosféru 
kvalitních filmů a intelektuálních 
diskuzí. Snažíme se přiblížit tím 
univerzitu všem studentům tak, 
aby nebyla místem, kam se chodí 
pouze na přednášky a na cvičení, 
ale aby byla také místem pro roz-
voj univerzitní komunity, prosto-
rem k debatám a místem, kam lze 
zajít za kvalitní zábavou. 

Rádi bychom do budoucna uví-
tali na našich projekcích i hosty, 
kteří budou schopni dílo rozebrat 

s diváky a tím pomohou rozšířit 
naše obzory a obohatit náš kul-
turní zážitek. 

Náš klub je otevřený komuko-
liv ze studentů, pedagogů, ale  
i veřejnosti. V současnosti pro-
mítáme každý čtvrtek od 19:30 
v posluchárně 209 (FEL) / 256 
(FS). Každý film má přesně uve-
deno, kde se koná na facebooko-
vých stránkách a na plakátech.

Se zatím neutuchajícím zájmem 
ze strany diváku, kterých bývá 
v průměru kolem 70, jsme dopo-
sud uskutečnili 26 projekcí a dou-
fáme, že i nadále zájem neupadne 
a i ze strany organizační, bude jak 
dál pokračovat, popř. komu pro-
jekt předat.

Těšíme se na vaši návštěvu.

http://www.facebook.com/
FilmovyKlubCvut
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UDÁLOSTI

Akce prvák  
22. - 24.9.2014

Žij studentský život  
25.9.2014

Strahov Open Air   
1.10.2014

Koncert ČVUT k 17. listopadu 
v Betlémské kapli   
18. 11. 2014

Vánoční večírek SU  
polovina prosince (pravděpodob-
ně 18.12.2014)

Novoroční koncert ČVUT v Ru- 
dolfinu   
24. 1. 2015

Ples ČVUT na Žofíně  
21. 2. 2015

Studentský ples  
polovina března

Strahovská SHOW  
22. 4. 2015

Pražský Majáles  
30.4.2015

Mezi Bloky  
13.5.2015

Souboj fakult  
během celého akademického 
roku, vyvrcholení na Dračích 
lodích 13.5.2015

MayDej 
konec května

KAM ZA KULTUROU 

Film 

Kino Světozor
Vodičkova  41, Praha 1

www.kinosvetozor.cz

Kino Lucerna
Vodičkova 36, Praha 1

www.lucerna.cz

Kino Atlas
Sokolovská 1, Praha 8

www.kinoatlas.cz

Kino Aero
Biskupcova 31, Praha 3

www.kinoaero.cz

Komorní kino Evald
Národní 28, Praha 1 

www.evald.cz

BIO OKO
Františka Křížka 15, Praha 7 

www.biooko.net

Kino MAT
Karlovo náměstí 19, Praha 2

www.kino-mat.cz

Divadla 

Národní divadlo              
Národní 2, Praha 1

www.narodni-divadlo.cz

Státní opera 
Wilsonova 4, Praha 1

Stavovské divadlo           
Železná ul. / Ovocný trh Praha 1

Nová scéna                       
Národní 4, Praha 1

Divadlo na Vinohradech
Náměstí Míru 7, Praha 2
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Divadlo Na zábradlí
Anenské náměstí 5,  Praha 1

www.nazabradli.cz

Divadlo Kalich
Jungmannova 9, Praha 1

www.divadlokalich.cz

Divadlo Hybernia
Nám. Republiky 4, Praha 1

www.hybernia.eu

Dejvické divadlo
Zelená 15a, Praha 6

www.dejvickedivadlo.cz

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 39, Praha 1

www.divadlovdlouhe.cz

Divadlo Archa
Na Poříčí 26, Praha 1

www.archatheatre.cz

Divadlo v Celetné
Celetná 17, Praha 1

www.divadlovceletne.cz

Divadlo DISK
Karlova 26, Praha 1

www.divadlodisk.cz

Žižkovské divadlo
Štítného 5, Praha 3

www.zdjc.cz

PONEC - divadlo pro tanec
Husitská 24a, Praha 3

www.divadloponec.cz

Galerie 

Galerie hlavního města Prahy
www.citygalleryprague.cz

Centrum současného umění 
DOX
Poupětova 1, Praha 7

www.dox.cz

Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, Praha 1

www.galerierudolfinum.cz

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5a  
Praha 1

www.gjf.cz

KAM V PRAZE

Restaurace 

Potrefená husa
Terronská 11, Praha 6

www.potrefene-husy.cz

KFC
Vítězné nám. 1, Praha 6

www.kfc.cz

Bageterie Boulevard
Vítězné náměstí 14, Praha 6

www.bb.cz

Restaurant Bruska
Dejvická 20, Praha 6 

www.restaurace-bruska.cz

Restaurace pod Juliskou
Podbabská 1, Praha 6

www.podjuliskou.cz

Cesta časem
Na Kocínce 3, Praha 6

www.cestacasem.cz

Grosseto
Jugoslávských partyzánů 8 
Praha 6

www.grosseto.cz

Kavárny a čajovny 

Café Traverza (v NTK)
Technická 6, Praha 6

www.cafe-traverza.cz/

Starbuckscoffee
Vítězné náměstí 2, Praha 6

www.starbuckscoffee.cz

Dejvická čajovna
Valerije Pavloviče 
Čkalova 12, Praha 6

Vypálené koťátko
– tvůrčí kavárna

Mařákova 5, Praha 6

www.vypalenekotatko.cz

Kluby a bary

Lucerna Music Bar 
Vodičkova 36, Praha 1

www.lucerna.musicbar.cz

  

Roxy
Dlouhá 33, Praha 1

www.roxy.cz

  

Rock Café
Národní 20, Praha 1

www.rockcafe.cz

    

 
Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha 1

www.chapeaurouge.cz

  

Vagon  
Palác Metro Národní 25 
Praha 1

www.vagon.cz

  

Klub Lávka
Novotného lávka 21, Praha 1

www.lavka.cz

   

Top Gear Bar
Hybernská 32, Praha 1

www.topgearbar.cz

  

Zlatý strom 
Karlova 6, Praha 1

www.zlatystrom.cz

  

Meloun – hudební klub
Národní 11, Praha 1

www.hudebniklubmeloun.cz

   

 pití  jídlo  hudba  kino  divadlo  tanec  karaoke  nekuřácké
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P.M. Club
Trojická 10, Praha 2

www.pmclub.net

  

K*Star Karaoke
Legerova 78, Praha 2

www.kstarkaraoke.com

    

Hany Bany Club 
5.května 65, Praha 4

www.clubhanybany.cz

  

El Mágico 
Chemická 953, Praha 4

www.elmagico.cz

  

Futurum Music Bar
Zborovská 7, Praha 5

futurum.musicbar.cz

  

Bowling&Billiard Dejvice
Bílá 6 (vchod z ulice Kolejní) 
Praha 6

www.bowlingdejvice.cz

 

Mecca 
U Průlomu 3, Praha 7

www.mecca.cz

  

Cross Club
Plynárenská 23, Praha 7

www.crossclub.cz

    

Wakata
Malířská 14, Praha 7

www.wakata.eu

  

Friends Prague
Bartolomějská 11, Praha 1

www.friendsclub.cz

   

Strahov

Zetko bar
Koleje Strahov, za blokem 7

   

Strahovská jednička
Koleje Strahov, blok 1

    

Klub 007
Koleje Strahov, blok 7

  

Hospůdka na bloku 7
Koleje Strahov, blok 7

  
 
Restaurace Petřín

Koleje Strahov , blok 8

  

Bar 10
Koleje Strahov, blok 10

Strahov Klub 011
Koleje Strahov, blok 11

   

PRODEJNY 
V PROSTORÁCH 
FAKULT

FSv
• papírnictví Dezeta (2. NP,  
 budova B)

• MEGA BUFFAT (1. NP,  
 budova B)

• modelářské potřeby - Pro  
 Model (Ateliér D, 1. NP,  
 budova D)

• B2Comp (místnost C046,  
 suterén budovy C)

• ELC soukromá kopírovací  
 služba (atrium,směrem  
 k budově A)

FS     
• bufet (1. NP)

FEL   
• Copycentrum (přízemí)

• bufet (1. NP)

• FEL Cafe (mezi FEL a FS,  
 přízemí)

FA 
• Archicafé (1. NP)

• TISK (místnost 145)

MÚVS
• Kavárna (1. NP) 

SPORTOVIŠTĚ

Máš rád sport a potřebuješ se 
odreagovat od každodenního ste-
reotypu ve škole? Kromě hodin 
povinné či dobrovolné výuky tělo-
cviku můžeš, jako student ČVUT, 
využít mnoha možností sportov-
ního vyžití a to se studentskou 

slevou. K dispozici jsou napří-
klad posilovny, víceúčelová hřiš-
tě a tělocvičny. Mimo to existuje 
mnoho sportovních soutěží, ať už 
v rámci jednotlivých fakult, nebo 
i kolejí. Za zmínku stojí například 
každoročně konaná  Strahovská 
fotbalová liga nebo Fakultní flor-
balová liga, kde mezi sebou sou-
peří týmy ze všech fakult ČVUT.

Posilovny
Posilovny jsou k dispozici jak na 
jednotlivých fakultách a kole-
jích, tak i ve sportovním centru 
Ústavu tělesně výchovy a sportu 
(ÚTVS). Fakultní posilovny provo-
zuje ÚTVS (podmínky využívaní 
najdeš na fakultních nástěnkách, 
nebo se zeptej přímo na ÚTVS). 
Fakulta stavební má posilovnu ve 
své budově v Dejvicích, Fakulta 
strojní na Karlově náměstí ve 
dvoře a Fakulta elektrotechnická 
na Karlově náměstí v suterénu 
budovy E. Na většině kolejí jsou 
posilovny, které spadají pod stu-
dentské samosprávy jednotlivých 
kolejí.

Víceúčelová sportoviště

Areál Juliska
Areál se nachází v blízkosti hotelu 
Crowne Plaza – ulice Pod Juliskou 
4. Slouží potřebám výuky TV 
všech fakult. Volná kapacita je 
nabídnuta studentům a veřej-
nosti. K dispozici je zde vel-
ká sportovní hala o rozměrech 
43 x 24 x 13,5 m a je určená pře-
devším pro házenou, futsal, flor-
bal, volejbal (3 kurty), basketbal, 
nohejbal atd. Hala je vybavena 
moderní světelnou tabulí.

Vedle velké haly jsou ve spor-
tovním komplexu k dispozici 
dvě menší haly o rozměrech  
30 x 12 x 8 m, ideální pro volej-
bal, aerobic, nohejbal, tenis, bas-
ketbal a florbal. V těchto halách 
si přijdou na své zejména menší 
skupiny sportovních nadšenců.
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Najdeš zde také vybavené fitcen-
trum s dostatečným množstvím 
nejrůznějších posilovacích strojů 
a činek, hernu stolního tenisu, 
lukostřelbu a saunu.

Dostaneš se sem tramvaji č. 8 a 5 
(zastávka Podbaba) nebo auto-
busy jedoucími od stanice met-
ra Dejvická směrem na Suchdol 
a Roztoky.

Areál Kotlářka
Areál je umístěn nedaleko dej-
vického centra vysokých škol (Na 
Kotlářce 7). Slouží pro výuku TV 
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, nohejbal či házená)  
a v neposlední řadě také moder-
ní šatny s kvalitním hygienickým 
zázemím.

Areál je od Dejvického kampusu 
cca 15 minut pěší chůze nebo se 
sem dostaneš autobusem č. 131 
(zastávka Na Santince). Informace 
o pronájmu získáš u správce, 
nebo na www.utvs.cvut.cz, kde si 
můžeš rezervovat hodiny v on-line 
systému.

Tělocvičny na Karlově 
náměstí
V samém centru města najdeš 
dvě male tělocvičny vhodné pro 
aerobik, karate, aikido,  badmin-
ton, rekreační volejbal a florbal 
a judo sál s tatami, které jsou 
využívány pro výuku TV. Volná 
kapacita je nabízena studentům 
a veřejnosti.

Časově výhodné je to zejména pro 
studenty FS a FEL, kteří zde mají 
pravidelnou semestrální výuku.

Horolezecké stěny
Pro zájemce o sportovní lezení je 
k dispozici nejvyšší vnitřní lezecká 
stěna v ČR vysoká 13 m, kterou 
najdeš v areálu Juliska v Praze 6. 
Nejvyšší venkovní umělou lezec-
kou stěnu v Praze najdeš v areálu 
Strahovských kolejí. Je umístěna 
na venkovní stěně bloku 5 a je 
vysoká 20 m.

 

MĚSTSKÁ HROMADNÁ 
DOPRAVA

Pražská MHD je propracovaný 
systém veřejného cestování po 
hlavním městě a okolí prostřed-
nictvím metra, tramvají, vlaků, 
autobusů, přívozů a lanovky. Díky 
zapojení do systému Pražské 
integrované dopravy je možné 
cestovat na jeden jízdní doklad 
všemi dopravními prostředky, a to 
nejen na území Prahy, ale i v části 
Středočeského kraje.

Systém Pražské integrované dopra-
vy organizuje společnost ROPID 
(Regionální organizátor Praž- 
ské integrované dopravy). Veškeré 
aktuální informace o cestování 
v Praze a jejím okolí najdete na 
stránkách Dopravního podniku, 
ROPIDu anebo v kterémkoliv info-
centru.

Metro
V síti pražského metra mohou 
cestující na třech trasách linek 
A, B a C využívat 57 stanic, 
z nichž tři jsou přestupní: Můstek 
(A/B), Muzeum (A/C) a Florenc 
(B/C). Metro jezdí denně od 5:00 
do 24:00 hod. Intervaly jsou 
v dobách ranní a odpolední špič-
ky cca 2-3 minuty, ve večerních 
hodinách nepřekračují 10 minut. 
O víkendech je na všech linkách 
jednotný interval 7,5 minuty.

Tramvaje
Provoz tramvají je v hlavním měs-
tě zajišťován na 21 denních a 9 
nočních linkách. 

V rámci metropolitní sítě MHD jsou 
nejdůležitějšími spoji tzv. páteř-
ní linky č. 3 (Kobylisy - Sídliště 
Modřany), 9 (Sídliště Řepy - 
Spojovací), 11 (Spořilov - Olšanské 
hřbitovy), 17 (Vozovna Kobylisy - 
Sídliště Modřany) a 22 (Bílá Hora - 
Nádraží Hostivař). Tyto linky mají 
přímé vedení trasy po nejfrek-

ventovanějších místech hlavního 
města, jejich interval je 4-5 minut 
v pracovní den a 7-10 minut večer  
a o víkendu.

Autobusy
Městské autobusy doplňují v sys-
tému pražské hromadné dopravy 
tři linky metra, hustou síť tramva-
jových tratí a železnice. Autobusy 
na cca 120 denních a 15 nočních 
linkách obsluhují zejména oblasti 
bez kolejové dopravy, okrajové 
části hlavního města nebo vytvá-
řejí rychlé spojení po obvodu 
města bez nutnosti zajíždění do 
centra. Příměstské linky PID také 
spojují Prahu s jejím okolím.

Vlaky
Po Praze můžeš na platnou „tram-
vajenku“ jezdit také vlakem. 
Jedná se o velmi rychlý dopravní 
prostředek, který ovšem nejez-
dí tak často. Jízdenka neplatí na 
všechny vlaky, ale pouze na osob-
ní vlaky (označované jako linky 
„S“) a některé rychlíky.

Přívozy
Pražské přívozy na Vltavě jsou 
rychlou a vyhledávanou alterna-
tivou povrchového cestování mezi 
oběma vltavskými břehy, zejmé-
na tam, kde nevedou mosty. Pro 
turisty přívozy představují zajíma-
vý způsob, jak poznat metropoli 
z jiné perspektivy a naplno využít 
vltavské břehy například pro cyk-
loturistiku, bruslení nebo obyčejné 
procházky.

Lanovka
Lanová dráha v ZOO je populár-
ní atrakcí, která návštěvníkům 
zahrady slouží od konce března 
do konce října za jednotný popla-
tek 20 Kč pro cestující starší 6 let. 
Lanová dráha na Petřín nava-
zuje na tramvajovou dopravu 
v zastávce Újezd a je vedena po 
trase Újezd – Nebozízek – Petřín 
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s konečnou zastávkou v blízkosti 
populární vyhlídkové věže a kolejí 
Strahov.

Vyhledání spojení
Vyhledávač spojení nalezneš na. 

Můžeš si také vytisknout jízdní řád 
jakékoli linky přímo ze své zvole-
né zastávky. Výborným pomoc-
níkem pro cestování MHD je 
také aplikace Google Maps (např. 
pro mobilní systémy Android  
a iOS): sama zjistí Tvou polohu 
a Ty jen zadáš cíl trasy. Aplikace 
doporučí nejvhodnější spojení 
MHD včetně pěší cesty na nástup-
ní zastávku a cesty z výstupní 
zastávky.

Noční doprava
V noci se v Praze jezdí prakticky 
všude. Základ sítě tvoří tramva-
je, které mají centrální přestupní 
bod v zastávce Lazarská, kde na 
sebe vzájemně čekají. Ty pak 
doplňují noční autobusy, které 
mají na určitých zastávkách také 
garantované přestupy (např. 
v zastávkách Náměstí Míru, I. P. 
Pavlova, Strossmayerovo náměstí, 
Palmovka a Anděl.) Noční tram-
vaje a většina autobusových linek 
jezdí s intervalem 30 minut.

Jízdné

Kde koupit jízdenku
• v automatech na výdej jíz- 
 denek PID, které nalezneš ve  
 všech stanicích metra a ve  
 vybraných zastávkách povr- 
 chové dopravy

• v informačních střediscích  
 DPP nebo v trafikách

• SMS jízdenka- jízdenky 
 – DPT24, DPT32, DPT110  
 nebo DPT310  - kde číslice  
 znamená cenu: cena za 90  
 minut přepravy je 32 Kč, za  
 30 minut jízdy 24 Kč, lze  
 zakoupit i SMS jízdenku  

 jednodenní (110 Kč) nebo  
 třídenní (310 Kč).

• u řidičů autobusů, ale zde  
 s příplatkem. Jednotná cena  
 pro dospělé je 40 Kč

Časovou jízdenku lze nahrát 
elektronicky na Opencard anebo 
zakoupit kupon ke kartě ISIC nebo 
ČVUT ve vydavatelství průkazů 
 ve Studentském domě. 

Nejvýhodnější je tříměsíční kupon 
za 720 Kč, měsíční stojí 260 Kč. 

NA KOLE DO ŠKOLY

Nebaví Tě tlačit se s ostatními spolužáky v přeplněných autobusech, 
máš rád(a) pohyb a čerstvý vzduch? Není nic jednoduššího, než vzít kolo 
a pohodlně se na něm svézt přímo do školy.

S odložením kola v Dejvickém kampusu si nemusíš dělat starosti. Před 
Fakultou stavební i před novou budovou Fakulty architektury a Fakulty 
informačních technologií jsou umístěny stojany na kola. Možnost usklad-
nění kol je také v suterénu Fakulty elektrotechnické a strojní.

Oproti jízdě autobusem není cesta na kole zase o tolik časově náročněj-
ší. Z koleje Podolí se dostaneš do školy cca za 40 minut, z kolejí Strahov 
a z Hlávkovy koleje Ti cesta zabere něco málo přes 20 minut. Cesta ze 
Strahova bude po ránu více než příjemná, protože je celá z kopce, za 
to odpoledne na Tebe bude čekat kopec, tak se ve škole přes den moc 
nepředři! Co se týče kolejí Bubeneč, Orlík, koleje Dejvické, Sinkuleho  
a Masarykovy, ty jsou od školy cca 2 minuty, ale to ještě není důvod, 
proč se trochu neprovětrat na svém bicyklu. Už jen stačí dodat, že kolo 
můžeš vzít také do metra a na vybraných úsecích dokonce i do tramvaje 

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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Města, která spotřebují o 30 % méně energie?

Samozřejmě.

ABB je přední světovou společností působící v oblasti energetiky 
a automatizace. Umožňuje zákazníkům z oblasti průmyslu 
a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost a současně snížit 
dopad jejich činností na životní prostředí. Téměř 60 procent 
tržeb ABB Group souvisí s energeticky účinnými produkty či 
službami, které pomáhají zákazníkům šetřit energii, a tedy snížit 
náklady i emise skleníkových plynů. www.abb.cz

7324 - ABB - Plakát - A5 - ČVUT - Města -A5.indd   1 14.5.2013   12:02:05




