
Slovo rektora
Milé studentky a milí studenti,

vítám vás na půdě Českého 
vysokého učení technického v 
Praze, nejstarší evropské tech-
nické univerzity a alma mater 
mnohých významných českých 
techniků. Mezi naše absolventy 
patří například František Křižík, 
František Josef Gerstner, Eva 
Jiřičná, Senta Čermáková a mno-
ho dalších. 

Univerzita představuje špičkové 
technické vysokoškolské pra-
coviště, což se přirozeně odráží na 
náročnosti studia jako takového. 
Odměnou za vynaložené úsilí vám 
ale může být vysoká poptávka po 
absolventech technických oborů 
na trhu práce i nadprůměrné fi-
nanční ohodnocení. 

Na ČVUT se můžete účastnit také aktivit realizovaných studentskými 
kluby pod Studentskou unií, a to ať už za účelem zábavy nebo dalšího 
osobního rozvoje v praxi. Prostor pro růst, zejména v oblasti měkkých 
dovedností, vám během celého studia nabízí také Kariérní centrum 
ČVUT, které organizuje širokou škálu workshopů i individuálních služeb, 
jako je například osobnostní testování a mentoringový program. Cen-
trum informačních a poradenských služeb ČVUT vám zprostředkuje 
studijní a psychologickou poradnu a také volnočasové aktivity, jako 
jsou hudební a výtvarné dílny.

Věřím, že Průvodce prváka studentského klubu IAESTE vám ulehčí vst-
up do studentského života na ČVUT. A přeji vám, ať je Vaše působení 
na univerzitě úspěšné a v pozitivním slova smyslu nezapomenutelné.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 
rektor ČVUT



Úvodní slovo a poděkování

Ahoj,

vítám Tě mezi nás studenty 
Českého vysokého učení tech-
nického v Praze. Připravili jsme pro 
tebe tuto brožuru aby jsi své první 
dny na vysoké škole ale i v Praze 
zvládl(a) bez stresu. Najdeš zde in-
formace o škole, studiu, ubytování, 
stravování, ale i organizacích, ve 
kterých se můžeš při škole ještě 
dále rozvíjet.

Studium na vysoké škole je dost rozdílné od studia na střední škole 
na které jsi byl(a) zvyklý(á). Přináší více volnosti a svobody, s tím se 
ale také pojí více důrazu na vůli. Zjistíš, že spoustu informací si musíš 
dohledat sám(a), že musíš myslet na to, jestli máš na koleji jídlo a 
jestli jsi nezapomněl(a) na nějaký test, úkol či semestrální projekt, že 
propařit se dá celý týden a v neposlední řadě, že kocovina může trvat i 
více dní. Důležité je najít si svůj rytmus na cestě za svým titulem.

Chtěl bych také poděkovat celému Rektorátu ČVUT v Praze a PR oddělení 
jednotlivých fakult a ústavů ČVUT za spolupráci, zvláštní poděkování 
pak patří panu Vojtěchovi Petráčkovi, rektorovi ČVUT v Praze, za záštitu 
tohoto projektu. Bez těchto lidí by tato brožura neexistovala.

Hodně štěstí ve studiu a ten nejlepší start do nové etapy života,

Pavel Čermák
Koordinátor Průvodce prváka 2018/2019
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D V IAESTE ČVUT v Praze jsme parta studentů, která působí v rámci me- 

zinárodní studentské organizace, která spojuje lidi v 85 zemích světa už 
70 let. A díky tomu můžeš vyjet na ODBORNOU PLACENOU stáž do ZAH-
RANIČÍ. Jaká je její délka? Můžeš vyrazit na léto, nebo to třeba zabalit po 
bakaláři/inženýrovi a vyrazit na zkušenou na trochu déle.
Zkrátka #GoWild a #WorkExperienceDiscover ;-)

Jak to vypadá na stáži
IAESTE je skvělým způsobem, jak se seznámit s lidmi z celého světa. V 
zemi, kam se vydáš na stáž tak třeba potkáš Japonce, Američana, Švéd-
ku, Inda nebo   Ekvádorku. Spolu zajdete na jídlo, zapařit , uspořádáte 
výšlap na nejvyšší kopec a poznáte místní kulturu do hloubky. Přes léto ti 
stáž neovlivňuje škola, takže můžeš cestovat jak jen to jde.

Více informací o stážích - podmínkách,  postupu, zkušenostech ze 
zahraničí (koukni sem i když budeš chtít jet jen na blind, jsou tam dobré 
rady) najdeš na: www.iaeste.cz.

Pokud zrovna někde sami nelítáme, staráme se o stážisty u nás v ČR. 
Přes semestr jich je méně, ale v létě zažíváme jednu dlouhou párty. 
Vyzvedáváme studenty na letišti, bereme je první den do práce, jdeme s 
nimi na pivo nebo zajezdit si na motokáry. K tomu všemu si zlepšujeme 
angličtinu. Nejeden kontakt se hodil, když jsme zrovna neměli kde za 
hranicemi spát.

Kdo za tím stojí? Studenti jako TY!
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Děláme něco navíc

Super, to je léto, ale co přes semestr? To makáme třeba na průvodci prvá-
ka, organizujeme Veletrh iKariéra pro 200 firem (na konci března) nebo 
sháníme ve firmách stáže, aby studenti mohli cestovat.

Komunikujeme s malými firmami i největšími hráči na trhu. Snažíme se 
sehnat externí peníze pro naše projekty. Při tom  se naučíš, jak řídit ob-
chodní schůzku, spolupracovat s lidmi, řídit tým, ovládat cool programy 
a získat spoustu užitečných kontaktů ve známých českých firmách, které 
se ti (nejen) na konci studia hodí. A hlavně se staneš součástí party 
kamarádů, se kterou můžeš zažít spoustu zábavy jak po celé republice 
(máme celkem 8 českých lokálních center), tak i v zahraničí. Jezdíme na 
teambuildingy, evropské i mezinárodní konference nebo prostě zajdeme 
na kafe nebo pivo.

Jak získat náskok

Co udělat pro to, abys mohl být tohoto součástí? 
• Napiš nám na cvut@iaeste.cz
• Ozvi se na facebooku: @ iaestecvutpraha
• Zastav se u nás na stánku :-)



CO SI MŮŽEŠ KOUPIT?  
• Elegantní pánské i dámské doplňky
• Mikiny a trička
• Notesy, bloky, tužky a pera
• Drobné dárkové předměty

Platit můžeš v hotovosti i kartou.

KDE? 
Informační centrum ČVUT v budově AIR House 
před Fakultou stavební, Thákurova ul., Praha 6

NAVŠTIV NÁS 
V INFORMAČNÍM 
CENTRU ČVUT

KDY? 
Pondělí až pátek 9.00–16.00 hod.

Vše o dění na škole 
a oficiální oblečení 
a propagační předměty 
s logem ČVUT.

eo
b

ch
o

d
.c

vu
t.

cz
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1 Sinkuleho kolej
2 Dejvická kolej
3 Masarykova kolej
4 Masarykův ústav vyšších studií
5 Katolická teologická fakulta UK
6,7 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
8 Kloknerův ústav
9 Fakulta stavební
10 Studentský dům (menza, bowling, vydavatelství karet, poliklinika)
11 Nová budova - Fakulta architektury
11 Nová budova - Fakulta informačních technologií
12 Budova A - Fakulta stavební
12 Budova A - Fakulta informačních technologií
13 NTK - Národní technická knihovna
14 Fakulta strojní
15 Fakulta elektrotechnická
16 Laboratoře FS a FEL
17 CIIRC
17 Rektorát ČVUT
17 Technická menza

KDE CO NAJDU?

CO SI MŮŽEŠ KOUPIT?  
• Elegantní pánské i dámské doplňky
• Mikiny a trička
• Notesy, bloky, tužky a pera
• Drobné dárkové předměty

Platit můžeš v hotovosti i kartou.

KDE? 
Informační centrum ČVUT v budově AIR House 
před Fakultou stavební, Thákurova ul., Praha 6

NAVŠTIV NÁS 
V INFORMAČNÍM 
CENTRU ČVUT

KDY? 
Pondělí až pátek 9.00–16.00 hod.

Vše o dění na škole 
a oficiální oblečení 
a propagační předměty 
s logem ČVUT.
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D Rektor ČVUT je vrcholný představitel univerzity a reprezentant ČVUT 

ve vztahu k jiným vysokým školám v České republice i zahraničí, také 
k veřejným institucím a státním orgánům, zejména MŠMT, podnika-
telské sféře i občanům. Rektor je odpovědný akademickému senátu 
a ve věcech stanovených zákonem ministru školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR. Za výkon své činnosti, upravené zákonem a Statutem 
ČVUT, odpovídá rektor Akademickému senátu ČVUT. Rektor jmenuje a 
odvolává děkany fakult ČVUT, ředitele vysokoškolských ústavů, kvesto-
ra a ředitele dalších součástí ČVUT.

Vedení ČVUT je označení pro stálý poradní sbor rektora ČVUT složený z 
prorektorů, kvestora, kancléře a předsedy Akademického senátu ČVUT.

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem 
ČVUT. AS ČVUT volí akademická obec, tedy akademičtí pracovníci a 
studenti univerzity. Každá fakulta je v senátu zastoupena třemi aka-
demickými pracovníky a dvěma studenty; vysokoškolské ústavy ČVUT 
a další součásti ČVUT pak dvěma akademickými pracovníky a jedním 
studentem. AS ČVUT mimo jiné hlasuje o vnitřních předpisech vysoké 
školy a jejích součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy předložený 
rektorem, kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy a 
schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření 
vysoké školy předloženou rektorem. Funkční období AS ČVUT je 
nejvýše tříleté. Člen nahrazující odstupujícího člena je zvolen do konce 
funkčního období.

Členové Vedení ČVUT
Rektor: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Předseda AS ČVUT: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Kvestor: Ing. Jiří Boháček
Kancléřka: Ing. Lucie Orgoníková
Prorektoři:
• doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
 Prorektorka pro bakalářské  a magisterské studium
• prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
 Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium
• doc. Ing. arch. Petr Kordovský 
 Prorektor pro rozvoj a strategie 
• prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng
 Prorektora pro výstavbu

AKADEMICKÉ ORGÁNY
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Vědecká rada ČVUT

Vědecká rada ČVUT se vyjadřuje k věcem, které jí předloží rek-
tor; mimo jiné projednává dlouhodobý záměr ČVUT, schvaluje 
studijní programy a projednává jmenování docentů a profesorů. 

Členy vědecké rady ČVUT jsou významní představitelé oborů, v nichž 
ČVUT uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, 
tvůrčí, technickou i uměleckou činnost. Nejméně jedna třetina členů 
jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT.Funkční období 
vědecké rady je čtyřleté a jeho konec je zpravidla shodný s koncem 
funkčního období rektora.

Správní rada ČVUT

Členy Správní rady ČVUT jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy na dobu šesti let po projednání s rektorem. Měli by v ní 
být přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného živo-
ta, územní samosprávy a státní správy. Členové Správní rady ČVUT 
nemohou být zaměstnanci ČVUT. Správní rada se vyjadřuje zejména k 
dlouhodobému záměru, rozpočtu, k výroční zprávě o činnosti a výroční 
zprávě o hospodaření a k výsledkům hodnocení činnosti vysoké školy. 
Také se věnuje záležitostem, které jí k projednání předloží rektor nebo 
ministr.

Disciplinární komise ČVUT

Členy disciplinární komise veřejné vysoké školy a jejího předsedu 
jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů disci-
plinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise ČVUT projednává 
disciplinární přestupky studentů ČVUT, kteří nejsou zapsáni ke studiu 
na fakultách ČVUT.

Etická komise ČVUT

Členové akademické obce ČVUT a ostatní zaměstnanci se řídí etickými 
principy vzájemných vztahů na ČVUT i vztahů vůči společnosti. Souhrn 
těchto základních principů je zakotven v Etickém kodexu ČVUT, který je 
součástí vnitřních předpisů ČVUT. Přestupky s výrazně neetickým obsa-
hem mohou být posuzovány Etickou komisí ČVUT, kterou zřizuje rektor.
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jméně jasných věcí, na které prvák narazí, a ty stručně vysvětlit. Zdá 
se toho hodně? Neboj, po pár týdnech studia budeš většinu z těchto 
pojmů používat, jako bys je znal odjakživa. A pokud ne, vždy se můžeš 
podívat právě sem.

Studijní oddělení je místo, kde ti bude vydáno potvrzení o studiu a 
kde vyřídíš i další studijní záležitosti. Vždy ho navštěvuj s průkazem 
studenta nebo jiným dokladem totožnosti. Rádi tam také zodpoví tvé 
dotazy ke studiu. Obrátit se můžeš i na Centrum informačních a pora-
denských služeb ČVUT (CIPS).

Kredit je jednotka, která vyjadřuje rozsah a obtížnost předmětu. Jeden 
kredit představuje jednu šedesátinu průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kreditů přidělený jednotlivým předmětům je uveden v 
Bílé knize, v KOSu i na webech fakult.

Abys mohl/-a pokračovat ve svém studiu, musíš získat minimálně:
• 15 kreditů v prvním semestru,
• 30 kreditů v prvním akademickém roce,
• 40 kreditů v každém dalším akademickém roce (pokud jsi nebyl/-a 

část roku studentem ČVUT, tak 20).
Pro magisterské studium jsou hodnoty odlišné.

Na akademický rok si proto zapiš minimálně takový počet předmětů, 
aby součet kreditů příslušný těmto předmětům odpovídal poža-
davkům pro pokračování ve studiu podle Studijního a zkušebního řádu 
pro studenty ČVUT. Zároveň si dej pozor na povinné předměty tvého 
studijního programu, takové musíš absolvovat. 

Kromě toho máš možnost si studium obohatit nepovinnými předměty, 
a třeba se tak nasměrovat na určitou studijní cestu. Jako student si 
budeš sestavovat vlastní studijní plán. Neseš ale plnou odpovědnost 
za jeho správnost, proto pozor na povinné předměty a předepsané 
návaznosti předmětů. (Podrobnosti najdeš v Bílé knize, viz níže.) Na 
základě písemné žádosti může děkan povolit absolvování jednoho 
nebo více akademických roků podle individuálního studijního plánu.

Jak to funguje na vysoké?
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Bílá kniha je hovorové označení pro knížku, která obsahuje základní 
informace o studiu na tvé fakultě. Má několik častí: organizační řády 
ČVUT a fakult, studijní plány, osnovy předmětů, Studijní a zkušební řád 
pro studenty ČVUT, Disciplinární řád ČVUT, Stipendijní řád ČVUT a řády 
fakult. Knihu lze koupit na některých studijních odděleních, jsou ale 
fakulty, které ji už netisknou v klasické papírové podobě
- vždy ji najdeš na bilakniha.cvut.cz.

Výuka
Výuka probíhá formou cvičení (příp. laboratoří), seminářů a přednášek. 
• Cvičení a semináře jsou povinné, pokud vyučující nestanoví jinak 

– často například určí limit absencí; na laboratorních cvičeních 
je pak v drtivé většině povinná stoprocentní účast, vyučující však 
může stanovit podmínky pro nahrazení.

• Pokud vyučující nestanoví jinak, přednášky jsou nepovinné, účast 
na nich je doporučená – určitě je ale nezanedbávej úplně, dozvíš 
se tam mnoho informací, které ze skript nevyčteš, a někteří před-
nášející dělají docházku nebo mají paměť na obličeje, díky které 
mohou přihlížet ke tvé účasti při zkoušce. Vyplatí se přijít na první 
a poslední přednášku.

V prvních dvou týdnech semestru je možné provést změny v rozvrhu 
a zapisovat si předměty. U některých fakult nelze zadaný rozvrh změnit 
po dobu prvního semestru. Když se ti nehodí čas nějakého cvičení, 
můžeš se domluvit s cvičícím jiného termínu, pokud není kapacita 
vyčerpaná. Takovou změnu musíš nahlásit původnímu cvičícímu.

Sudé a liché týdny se řídí kalendářem, nebo semestrem – sleduj tzv. 
časový plán akademického roku na fakultě.

Předmět absolvuješ udělením zápočtu nebo zdárným vykonáním                  
zkoušky. 

Zápočet předchází každé zkoušce. Je ti udělen tvým vyučujícím (větši-
nou cvičícím), pokud splníš stanovené podmínky (docházka, domácí 
úkoly, semestrální práce…). O neudělení zápočtu pak s konečnou plat-
ností rozhoduje vedoucí katedry/ústavu. Máš-li předmět zapsaný po-
druhé, můžeš zkusit požádat o uznání předchozího zápočtu, pokud jsi 
ho získal.
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Zkoušku při neúspěchu můžeš opakovat, a to až dvakrát. Třetí pokus 
však máš jen v případě, že ti zbývá dostatek tzv. „žolíků“ Těch dostaneš 
při prvním zápisu celkem SDS x 2, kde SDS (standardní doba studia) je 
počet roků akreditovaného studijního programu. 

Klasifikačním stupněm F jsi ohodnocen/-a také v případě, že se ke 
zapsané zkoušce nedostavíš (a neomluvíš se) nebo nepřijmeš znám-
ku. Nepokládáš-li zkoušku za objektivní, můžeš požádat vedoucího 
katedry/ústavu o konání opravné zkoušky před tříčlennou komisí. Za 
určitých podmínek ti děkan fakulty na základě Tvé žádosti může uznat 
dříve vykonanou zkoušku (například při přestupu mezi studijními       
obory). 

Jak se na ČVUT známkuje?

Vysokoškolská známka 
A          B          C         D         E         F(ail)

Ekvivalent na střední škole 
1         1,5         2         2,5         3         4

Nezvládneš-li zkoušku v daném semestru (tedy vypsaných termínech 
pro něj), můžeš si předmět zapsat podruhé, potřetí to ale nejde.

Přerušení studia

Studium lze přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního aka-
demického roku. V průběhu zkouškového období může být studium 
přerušeno pouze ze závažných důvodů. Minimální doba přerušení je 
jeden semestr. Nejdelší celková doba přerušení studia je taková doba, 
která spolu se standardní dobou studia nepřesáhne maximální dobu 
studia danou Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT. Máš 
povinnost se v daném termínu opětovně zapsat do studijního pro-
gramu. Pokud tak neučiníš a zároveň se do pěti dnů děkanovi písemně 
neomluvíš, Tvé studium se ukončuje. V době přerušení studia nemáš 
podle zákona status studenta, nemáš tedy právo vykonávat zkoušky, 
získávat zápočty ani zúčastňovat se výuky. Rovněž nemáš nárok ubyto-
vat se na kolejích, stravovat se v menzách, získat stipendium, ani nárok 
na další sociální výhody.
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Ukončení studia

Student může zanechat studia kdykoli, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost může písemně oznámit studijnímu (pedagogickému) odd-
ělení. Fakulta ukončuje studium k datu doručení oznámení.

Tvé studium je tedy u konce, pokud:
• nezískáš dostatečný počet kreditů pro daný semestr/akademický 

rok,
• dvakrát zapíšeš a nezakončíš povinný předmět,
• fakultě bylo doručeno tvé písemné oznámení o zanechání studia, 
• nabude právní moci rozhodnutí o ukončení studia/vyloučení ze 

studia, 
• ČVUT oznámí zrušení tvého studijního programu,
• vykonáš státní závěrečnou zkoušku.  

Při nezdaru nepropadáš – není možnost ročník opakovat, musíš opět 
nastoupit do prvního.

Ale neboj se neúspěchu. Pokud se ti nevydaří studovat na ČVUT nebo 
dané fakultě, může to znamenat, že je pro tebe určená jiná kariérní 
cesta. A zkusit více vysokých škol nebo oborů rozhodně není na škodu, 
pokud třeba zjistíš, že to, co současně studuješ, není pro tebe. Navíc, 
absolvované roky tady nejsou ztraceny – stejně tak může děkan na 
základě tvé žádosti uznat úsek studia nebo předměty z jiné vysoké 
školy, pokud od absolvování neuplynulo více než pět let.

V rámci ČVUT lze požádat o přestup na jinou fakultu, a to u děkana 
fakulty, která tě přijala. Na základě žádosti můžou být uznané některé 
předměty, které jsi absolvoval/-a.

Při hledání sebe sama měj však na paměti třeba to, že od 26 let si 
musíš sám/sama platit zdravotní pojištění a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Maximální doba studia na ČVUT se rovná dvojnásobku standardní 
doby dané studijním plánem programu/oboru, přičemž se započítáva-
jí všechna přerušení. Bezplatně můžeš studovat o jeden rok déle, než 
je standardní doba, pak ale musíš platit poplatky, a podle současného 
scénáře ubytování se Ti snižují šance na získání koleje. 

V prvních dvou týdnech semestru je možné provést změny v rozvrhu 
a zapisovat si předměty. Když se ti nehodí čas nějakého cvičení, můžeš 
se domluvit s cvičícím jiného termínu, pokud není kapacita vyčerpaná.
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Průkaz studenta
Průkaz studenta bude hodně užitečnou kartičkou ve tvém životě stu-
denta. Předně slouží k tomu, abys třeba ve vlaku nebo v autobuse 
prokázal svůj status (pozor, ve vlaku a autobuse uznávají pouze ISIC 
a “oranžovou kartu”). Daleko více upotřebení se však nabízí právě ve 
škole, kam budeš chodit – někdy právě díky němu, protože jedině přes 
čipovou kartu se dostaneš do některých prostor ČVUT.

Průkaz může sloužit jako tvá peněženka – a to v systému menz, kde 
se ti díky němu navíc odečítají studentské slevy, ale také v tiskovém 
systému TINA. Dobíjet na jídlo si můžeš ve kterékoliv menze ČVUT 
nebo v automatech na některých fakultách. Dobíjet na tisk pak kromě 
automatů i ve Vydavatelství průkazů. Tam si také průkaz musíš vyzv-
ednout. Vydavatelství se nachází v budově Studentského domu v De-
jvicích:

Vydavatelství průkazů ČVUT
Bechyňova 3, Praha 6
(+420) 224 358 471, (+420) 224 358 472
(+420) 224 358 468, (+420) 224 358 467
prukazy@victoria.cvut.cz

a také v Děčíně:
Vydavatelství průkazů ČVUT v Děčíně
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín 1
místnost: A 203
• Bc. Josef Drobný (+420) 224 358 476 josef.drobny@fjfi.cvut.cz

Provozní doba:
PO - ČT: 08:00−15:30
PÁ:  08:00−15:00

Návštěvě na vydavatelství průkazů musí předcházet tvůj zápis a tvá 
registrace na studijním oddělení. S sebou si vezmi občanský průkaz, 
případně pas nebo jiný osobní doklad s rodným číslem a pasovou fo-
tografii (bude naskenována) – můžeš se take nechat vyfotit, ale to trvá 
déle. Pro úsporu tvého času můžeš využít také předběžnou elektronick-
ou objednávku schůzky na adrese: portal.cvut.cz/informace-pro-stu-
denty/prukazy-cvut/elektronicka-rezervace/
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Máš možnost si vybrat 
• průkaz studenta s designem ČVUT. Je zdarma pro studenta, co 

ještě neměl průkaz. Zadarmo se také prodlužuje každý rok.
• průkaz ISIC. Pro studenta, který průkaz ještě neměl, je za 250 Kč. 

Přechodu z ČVUTí karty stojí 450 Kč. Každoročně se prodlužuje za 
150 Kč. Slevy a výhody karty ISIC nalezneš na stránkách www.isic.
cz a intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/prukazy.

Oba typy průkazů je třeba prodlužovat na vydavatelství každým rokem. 

Transakční zúčtovací systém  (TZS)
Každé osobě se statusem studenta nebo zaměstnance ČVUT, která  
používá kartu ČVUT (ISIC), je zřízen účet TZS. Tento pak slouží k provádění 
bezhotovostních plateb v rámci univerzity. Peníze na něj vložíš pros-
třednictvím automatu nebo bankovním převodem. Kartu pak můžeš 
využít například k uhrazení poplatků na studijních odděleních (FEL, FS, 
FSv, MÚVS), jako prostředek k placení parkování nebo při tisknutí přes 
tiskový systém TINA. Podrobnosti a další příklady využití najdeš na: 
portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/sluzby/tzs/tina/

Správce: Ing. Alena Pučková  spravcetzs@cvut.cz

KOS
Při tvém studiu tě bude doprovázet internetový univerzitní informační 
systém, pomocí kterého budeš zapisovat předměty, tvořit svůj rozvrh, 
hlásit se na zkoušky, kontrolovat, jak jsi na tom, a mnoho dalšímu.

Přihlášení
Na adrese kos.cvut.cz zadáš údaje, které získáš po zadání kódu při-
hlášky a data narození na stránce: usermap.cvut.cz/prvni-heslo/Login. 
Na této stránce můžeš své heslo změnit.

Zapisování předmětu
Zápis musí předcházet umístění předmětu v osobním rozvrhu. V 
záložce Předměty vyber takový typ přehledu, který ti vyhovuje, přičemž 
varianta Zápis - podle studijního plánu tě zároveň upozorní na povin-
né předměty tvého programu. Většinou je možné si předmět zapsat 
jen během jistého období – více se dozvíš v Bíle knize, kde najdeš i 
kódy, pomocí kterých můžeš zapisovat. Někdy je třeba vyplnit semestr, 
ve kterém předmět hodláš studovat. Nezapomeň zápis uzavřít tlačít-
kem dole! Neuzavřený zápis bere škola jako znamení toho, že ve studiu 
nechceš pokračovat.
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Tvorba rozvhu
Na většině fakult si tvoříš rozvrh od druhého semestru studia, na 
Fakultě architektury až od třetího. Do té doby ho musíš sestavovat na 
studijním oddělení. Zapsané předměty můžeš spravovat na záložce 
Rozvrh – Tvorba osobního rozvrhu. Na řádku konkrétního předmětu 
zvol možnost Zobrazit, objeví se pak tabulka s rozpisy vyučovacích ho-
din přednášek i s nimi spojených cvičení. Máš možnost si vybrat podle 
času i vyučujícího, musíš to ale stihnout, než budou preferované ter-
míny zaplněné ostatními. Svůj rozvrh pak uvidíš na stránce Rozvrh – 
Osobní rozvrh.

Zápis zkoušky nebo zápočtu

Na stránce Zápočty a zkoušky - Termíny zápočtů a zkoušek vyber ne-
jprve daný předmět a u termínu, který se ti hodí nebo kam musíš, 
zvol akci Přihlásit. Na stejném místě se do určitého času před testem 
nebo zkouškou můžeš odhlásit.  Některé zkoušky nelze zapisovat bez 
zápočtu.

Kontrola studia

Na kartách Zápočty a zkoušky i Ostatní je odkaz na stránku Studijní 
výsledky, kde se dozvíš, jaké máš známky, jaký je tvůj průměr, kolik 
ještě potřebuješ kreditů a mnoho dalšího.
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nižší nebo roven 1,50. Zároveň musíš mít klasifikovány alespoň čtyři 
předměty a získat minimálně třicet kreditů za semestr. (Vyhodnocu-
je-li se na tvé fakultě jednou za rok, je třeba absolvovat osm předmětů 
a získat šedesát kreditů.) A navíc, pokud si takový průměr udržíš, máš 
šanci uzavřít své studium získání červeného diplomu.

Pokud máš adresu trvalého bydliště v jiném okrese než je tvá škola, 
získáš v prvním studijním programu ubytovací stipendium, a to auto-
maticky. Je zpětně vypláceno každé čtvrtletí.

Účelová stipendia máš šanci získat jako odměnu za své aktivity, třeba 
vědecké zásluhy nebo reprezentaci ČVUT. Jsou také vydávána například 
jako podpora cesty na zahraniční konferenci. Výjimečně může být také 
uděleno v případě tvé mimořádně tíživé sociální situace nebo jako 
příspěvek na ubytování v některých dalších případech. Například na 
FELu se v roce 2014 na jaře vyhlašovalo Velikonoční stipendium pro 
studenty, kteří jsou rodiči. Účelová stipendia připisuje děkan fakulty 
nebo rektor.

Další příležitostí k obdržení příspěvku od školy je například studium 
v zahraničí. Podrobnosti o tom, na která stipendia máš nárok a jak je 
získáš, najdeš ve Stipendijním řádu ČVUT. 

ČVUT zároveň spolupracuje s mnoha firmami a podniky, které posky-
tují stipendia pro studenty. Studenti mají také možnost získat finanční 
podporu z nadací Preciosa, Nadační fond Stanislava Hanzla, Hlávkova 
nadace a další.

Stipendia
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ČVUT nikam vycestovat, přesto bys o svých možnostech měl/-a vědět 
už teď a začít plánovat. Cesta do zahraničí je nejvíce efektivní způsob 
zdokonalení jazyka a procvičení své samostatnosti. Obavy nejsou na 
místě – sice je to situace, která si vyžaduje zodpovědnost, ale pokud 
využiješ nějakou z cest, které ČVUT nabízí, vždy se o tebe někdo trochu 
postará. Vždy se podrobně seznam se studijním programem univerzity 
nebo praxí, na kterou se chystáš. Obojí by mělo co nejvíce odpovídat 
tvému studiu nebo dovednostem. Navíc, při studování v zahraničí ti 
mohou být uznány tamní zkoušky a získané kredity. O studium v zah-
raničí se začni zajímat s dostatečným předstihem, abys měl/-a do-
statek času na vyřízení všech formalit (například víza) a také z důvo-
du obsazení míst. Můžeš vyjet i do zemí mimo Evropskou unii (USA, 
Rusko...). Tato místa však obsazuje především odbor mezinárodních 
vztahů na rektorátu.

ČVUT má uzavřenu řadu smluv buď v rámci mezivládních dohod, mez-
inárodních vzdělávacích programů či na principu univerzitní výměny 
studentů. 
Příklady jsou:
• Celoevropský program Erasmus+ 
• Výměnné pobyty mimo EU 
• Týdenní intenzivní kurzy v zahraničí ATHENS
• Stipendijní programy organizací a vlád z celého světa a další pro-

gramy  

Aktuální nabídky a další informace nalezneš na intranet.cvut.cz/infor-
mace-pro-studenty/studium-v-zahranici

S dotazy se obrať na oddělení zahraničních vztahů Rektorátu ČVUT.

Nezapomeň na různé studenstské spolky se kterými můžeš během 
studia vycestovat. Jsou to BEST a IAESTE. Pokud se chceš nejprve po-
rozhlédnout a seznámit se se «zahraňáky», zvaž Buddy program od 

Zahraničí
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ISC. Nebo se přidej do některé z těcho organizací  :-)
ČVUT je součástí sítě evropských vysokých škol, které využívají systém 
internetového připojení Eduroam. Díky tomu můžeš využít Eduroam 
WiFi po celé Evropě tam, kde je v blízkosti univerzita začleněná do 
tohoto programu. Pro jednotlivé fakulty se přihlašovací údaje do sys-
tému liší. (V tabulce znamená “cvutlogin” přihlašovací jméno do KOSu.) 

Fakulta  Přihlašovací jméno  Nastavení hesla
FA  cvutlogin@vc.cvut.cz       usermap.cvut.cz
FBMI  cvutlogin@fbmi.cvut.cz     usermap.cvut.cz
FD  cvutlogin@fd.cvut.cz       usermap.cvut.cz
FEL  cvutlogin@fel.cvut.cz       udb.fel.cvut.cz
FIT  cvutlogin@fit.cvut.cz       profile.fit.cvut.cz
FJFI  cvutlogin@fjfi.cvut.cz  nms.fjfi.cvut.cz
FSV  cvutlogin@cvut.cz  usermap.cvut.cz
FS  cvutlogin@fs.cvut.cz  dups.fs.cvut.cz
MÚVS  cvutlogin@muvs.cvut.cz usermap.cvut.cz

Internet
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Ústřední knihovna ČVUT (ÚK ČVUT)
Knihovny ČVUT jsou stejně staré jako samotné ČVUT. Dříve měla každá 
fakulta svou vlastní knihovnu, v roce 2009 se ale spojily a vytvořily 
ÚK ČVUT se 3 lokálními knihovnami mimo Dejvice. Najdeš tam pro-
to všechny knihy, časopisy a elektronické informační zdroje, které ke 
studiu potřebuješ.

Nevíš, kde přečkat čas mezi přednáškami? Nebo kde se učit, protože 
na koleji na to není ta správná atmosféra? Zkus navštívit studovnu ÚK 
ČVUT. Je to místo, kde si skripta půjčíš na celý semestr, prozkoumáš 
databáze nebo si necháš poradit, když píšeš semestrální a závěrečnou 
práci. Můžeš si tam nabít notebook a surfovat po internetu na školní 
wi-fi síti. Můžeš tak nerušeně pracovat na svých úkolech nebo sledo-
vat oblíbený seriál. V patře najdeš automaty na kávu a jídlo, které ti 
zpříjemní zkouškové období. Občerstvení si můžeš vzít s sebou do stu-
dovny.

Kde knihovnu najdeš?

ÚK ČVUT sídlí v budově Národní technické knihovny společně s Kni-
hovnou vysoké školy chemicko-technologické, Střediskem vědeckých 
informací ÚOCHB AV ČR, pobočkou Městské knihovny v Praze a Univer-
zitním knihkupectvím odborné literatury. Pult, kde se dají půjčit i vrátit 
knížky, najdeš v 2. NP v pravé části pultu. Vyzvedneš si tam i případné 
rezervace. Studovna je v 5. NP. Kdybys potřeboval(a) časopisy, můžeš 
zajít do Studovny časopisů v 3.NP. 

Jak se do knihovny zaregistruješ?

Registrace do knihovny je jednoduchá. Stačí ti k tomu platný průkaz 
studenta, který si vyzvedneš v kartovém centru. Druhý den po vydání 
je již průkaz aktivní a můžeš se přijít registrovat do 2. NP v NTK, kde má 
ÚK ČVUT výpůjční pult. Stejně tak je možné registraci provést v 5. NP ve 
studovně nebo v lokálních knihovnách (FD, FJFI, FBMI). Podepíšeš výpů-
jční prohlášení a máš hotovo. Nic neplatíš a rovnou si můžeš vypůjčit 
skripta a učebnice, které potřebuješ.
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Něco navíc
Chceš najít místo pro svůj pracovní tým? Můžeš využít relaxačního 
koutku, kde jsou křesla a malý stolek. V klidu a troše soukromí bude 
hračka rozebrat projekt a rozdělit si práci. Velká studovna v 5. NP je 
navíc otevřená až do 22:00. 

Do knihovny určitě přijď, když budeš psát semestrální nebo závěreč-
nou práci. Pomohou ti tam s vyhledáním literatury, psaním odborného 
textu a hlavně s citováním použitých zdrojů (některé citace bývají 
těžké - internetové zdroje, obrázky, tabulky apod.). Nemusíš si s tím 
lámat hlavu sám(a).

Sleduj webové stránky knihovna.cvut.cz kde najdeš nejen užitečné in-
formace, ale i pozvánky na různé akce/semináře a workshopy. Mohou 
ti pomoci zvládnout studium levou zadní. Knihovnu můžeš sledovat i 
na sociálních sítích.

Vždy na začátku semestru knihovna pořádá exkurze pro studenty. Při-
hlas se na některý z termínů a zjisti, v čem všem ti ÚK ČVUT může být 
nápomocná.
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Nemálo z nich se týká tvého životního rytmu a zdraví. Rozvrhy se často 
středoškolským nepodobají, můžeš například dopoledne spát, zato 
však musíš na večerní cvičení. Také učivo je jiné, je daleko obsáhlejší, 
budeš mít méně volného času a více úkolů a povinností.  Potká tě 
daleko více zátěžových situací. A nechci tě děsit, ale čím víc se jimi 
stresuješ, tím je to celé horší… 

Mnoho vysokoškoláků začne zanedbávat své zdraví – špatně jí,  
v horším případě nespí, v nejhorším si vytváří jiné nezdravé návyky. 
Pamatuj, tvé zdraví je jen jedno. Přestože je pro tebe škola možná 
důležitá, nestojí přece za poškozené tělo. Pokud budeš na pokraji 
vyčerpání, rozmysli si třeba, jestli není lepší absolvovat nějaký předmět 
příští semestr a momentálně trochu polevit. Není to ostuda. Zároveň: 
až budeš mít zdravotní potíže, zajdi k doktorovi. Ani na to často nezbývá 
čas, ale přinejhorším ho poprosíš o to, aby tě vybavil omluvenkou, nebo 
si nějaké cvičení nahradíš. Každý takové situace chápe.

Pokud se přestěhuješ na kolej a byl/-a jsi zvyklý/-á jíst, co navařili 
doma, drastická změna nastává i ve tvém stravování, protože své jídlo 
odteď budeš muset zařizovat. Zapomeň na řeči o studentské kuchyni 
ve spojitosti s kejdami z pytlíku – takové věci ti zaplní žaludek, ale 
nenajíš se z toho a nic ti to nedá. Jestli nemáš čas, vyplatí se zajít do 
menzy. Sáhnout můžeš například po ovoci a výborné, ale trochu dražší, 
jsou i oříšky, které navíc pomáhají tvému mozku pracovat. Když už se 
rozhodneš vařit, k čemuž na koleji nejsou ideální podmínky, je rozumné 
zvolit potraviny bohaté na živiny a bílkoviny - to je třeba červená čočka, 
jejíž příprava ti zabere asi čtvrt hodiny. Jíst vyváženě není tak složité. 
Sám/sama přijdeš na to, co ti vyhovuje – ale víme jistě, že hladovění 
to není.

Jak sám jistě víš, zdravé není ani vypěstovat si závislost například na 
kouření, což se, jak uvidíš, na vysoké škole stává. Při něčem takovém 
sice varování odradí málokoho, ale i tak to v Průvodci zkusíme. Není 
ideální ani dopovat se denně kofeinem a podobnými látkami. Také na 
alkoholu si hodně rychle vypěstuješ závislost.

Životní styl vysokoškoláka
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A na závěr zpátky k duševním strastem: pokud je toho na tebe moc 
nebo je ti prostě opravdu bídně, neváhej se obrátit například na 
psychologickou poradnu CIPS ČVUT. Jestli se třeba cítíš osaměle, zkus 
se podívat do kapitoly o studentských spolcích, protože právě tam 
si často najdeš ty nejlepší kamarády. A pamatuj, někdy je těžké si 
zvyknout na nové věci, ale ty to zvládneš!

Lékařská péče
Zejména ti mimopražští z Vás budou řešit problém, kam zajít za lékařem 
v případě nemoci a různých zdravotních problémů. Jednou z možností 
je navštívit Městskou polikliniku Praha či Polikliniku ve Studentském 
domě. Výhodou je, že polikliniky nabízí zdravotní péči téměř ve všech 
oborech s nepříliš dlouhými objednacími dobami u ambulantních 
specialistů, primární péči poskytuji zkušení praktičtí lékaři. 

Poliklinika ve Studentském domě
Najdeš ji blízko tramvajové zastávky Lotyšská. K dispozici jsou stu-
dentům praktičtí lékaři, několik ambulantních specialistů a zubních 
lékařů. Poliklinika nemá webové stránky, k vyhledání lékařů ordinu-
jících ve Studentském domě doporučujeme stránku:

suz.cvut.cz/sdum_lekar.html

Městská poliklinika Praha
Nachází se poblíž tramvajové zastávky Národní třída. Zde jsou 
soustředěni praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a stomatologové, 
v budově polikliniky funguje také zubní pohotovost a praktická po-
hotovost pro dospěle (LSPP). Seznam lékařů MP Praha, jejich telefony a 
ordinační doby nalezneš na prahamp.cz.

Praktický lékař ordinuje také na Strahově, na bloku 1.

Nebo si najdi svého nového lékaře. Stačí se poptat spolužáků ;-)

Pohotovost
• Městská poliklinika Praha
• Ústřední vojenská nemocnice (zastávka Vojenská nemocnice 

nebo Poliklinika Petřiny)

Lékarna

• Studentský dům
• Vítězné náměstí – nonstop provoz
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um, které vyplývají z jejich:
• zrakového postižení
• sluchového postižení
• pohybového postižení
• specifické poruchy učení
• poruchy autistického spektra
• jiných obtíží – psychická porucha nebo onemocnění, narušená ja-

zyková, řečová nebo jiná komunikační schopnost, nebo chronické 
somatické onemocnění

V závislosti na studentových specifických potřebách v ELSA poskytujÍ 
mimo jiné:
• zpřístupnění studijní literatury
• nácvik prostorové orientace
• vizualizační a zapisovatelský servis
• tlumočnický servis
• studijní i osobní asistenci
• individuální výuku
• prodloužení časového limitu na vypracování písemných prací 

Disponují speciálními technickými pomůckami, které v případě potře-
by studentovi zapůjčí. Poskytuje základní i odborné poradenství.

KONTAKT:
(+420)  224 358 463
stredisko@elsa.cvut.cz 
www.elsa.cvut.cz 

Pracoviště Bechyňova
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6 (Studentský dům, prostory CIPS) 
(+420) 224 358 463

Mgr. Barbora Čalkovská - calkovska@elsa.cvut.cz
vedoucí střediska

Pracoviště Trojanova
Trojanova 13, 120 00 Praha 2 
(katedra matematiky FJFI)
(+420) 224 358 543

Středisko pro podporu studentů se 
specifickými potřebami ČVUT ELSA
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Praha se může chlubit jedním z nejlepších systémů městské dopravy 
na světě. Systém PID (Pražská integrovaná doprava) zahrnuje metro, 
tramvaje, autobusy, vlaky, přívozy a lanovku na Petřín. Ve všech vy-
jmenovaných dopravních prostředcích je možné cestovat na jeden 
jízdní doklad, a to nejen na území Prahy, ale i v části Středočeského 
kraje.Pražskou integrovanou dopravu organizuje společnost ROPID 
(Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Veškeré ak-
tuální informace o cestování v Praze a jejím okolí najdete na stránkách 
Dopravního podniku (www.dpp.cz), ROPID (www.ropid.cz) anebo na 
kterémkoliv infocentru.

Metro
Sít pražského metra se skládá ze třech linek. Zelená je linka A, žlutá lin-
ka B a červená C. Metro má celkem 61 stanic, z nichž tři jsou přestupní: 
Můstek (A/B), Muzeum (A/C) a Florenc (B/C). Denně jezdí zhruba od 
5:00 do 24:00 hod. Intervaly jsou v dobách ranní a odpolední špičky cca 
2 minuty, ve večerních hodinách nepřekračují 10 minut. O víkendech je 
na všech linkách jednotný interval 7,5 minuty.
 
 
Tramvaje
Provoz tramvají je v hlavním městě zajišťován na 21 denních a 
9 nočních linkách. Trasy linek jsou vedeny skrz centrum měs-
ta, kde autobusy MHD většinou nepotkáš, do okrajových částí Pra-
hy. Základní interval je 4-8 minut v pracovní den a 5-20 minut večer  
a o víkendu.

Autobusy
Městské autobusy (linky 100-299) obsluhují zejména oblasti bez kole-
jové dopravy a okrajové části hlavního města. Příměstské linky PID 
(linky 300-499) spojují Prahu s jejím okolím. Pro cesty mimo Prahu je 
nutné si zakoupit jízdenku pro navazující pásma. 

Vlaky
Po Praze můžeš s platnou jízdenkou MHD jezdit také vlakem. Jedná se  
o velmi rychlý dopravní prostředek, který však nejezdí tak čas-
to. Jízdenka platí na osobní vlaky (označované jako linky S) 
a některé rychlíky.

Doprava
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Přívozy
Pražské přívozy na Vltavě jsou rychlou a vyhledávanou alternativou 
povrchového cestování mezi oběma vltavskými břehy, zejména tam, 
kde nevedou mosty. 

Lanovka
Lanová dráha na Petřín navazuje na tramvajovou dopravu v zastávce 
Újezd. V docházkové vzdálenosti konečné stanice je Petřínská rozhledna 
a kolejí Strahov. Lanovka jezdí mezi 9:00 a 23:30, a to každou čtvrthodinu  
v zimním období a každých deset minut v letním, večer se na ní není radno 
spoléhat – dvakrát do roka se její provoz přeruší kvůli údržbě. O víkendech  
a svátcích tě mohou zaskočit také dlouhé fronty turistů, zejména u 
stanice Újezd.

Noční doprava
Po Praze lze cestovat po celou noc, ovšem o něco pomaleji než přes den. 
Základem sítě jsou tramvaje, které mají centrální přestupní bod v zastávce 
Lazarská, kde na sebe vzájemně čekají. Noční tramvajové linky mají interval  
30 minut, o víkendu 20 minut. Tramvajové linky doplňují také autobusové 
linky. Noční provoz platí zhruba od půlnoci do 4:30. 

Vyhledání spojení
Než se zorientuješ v pražské dopravě, chvíli to po-
trvá. Do té doby je dobré si pomáhat například aplikacemi  
v chytrém telefonu. Online vyhledávání spojů nabízí například 
aplikace Jízdní řády IDOS nebo DPP Info, a to zdarma.  
I s připojením na internet se ale nevyhneš zmatku. Hodí se stáhnout 
si do mobilu také offline mapu, která ti pomůže například s hledáním 
zastávek nebo docházením pěšky (IDOS, ofiko appku DPP nebo Pub-
tran).

Dlouhodobé jízdné
Hodláš-li se denně nebo pravidelně přemisťovat po Praze, je určitě 
vhodné, abys investoval do dlouhodobé jízdenky. Lze ji nahrát 
elektronicky na Lítačku anebo zakoupit papírový kupon ke kartě 
studenta Buď ve vydavatelství průkazů ČVUT nebo na pobočce  
DPP/ROPID (například v Dejvickém metru) – tato karta je pak součástí 
tvé jízdenky a je třeba revizorovi vystavovat obojí. Cenově nejvýhodně-
jší je desetiměsíční kupon za 2400 Kč.
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Krátkodobá jízdenka
V případě, že tě v Praze někdo navštíví nebo třeba zjistíš, že u sebe 
nemáš platnou jízdenku, je dobré vědět, kde pořídit jednorázový 
doklad:
• Na infocentrech DPP nebo ROPID
• V automatech na výdej jízdenek PID, které nalezneš ve všech stan-

icích metra a na vybraných zastávkách povrchové dopravy
• SMS jízdenka. Na číslo 902 06 napiš zprávu DPT24, DPT32, DPT110 

nebo DPT310, číslice znamená cenu:
 90 minut - 32 Kč,  
 30 minut - 24 Kč,  
 jednodenní - 110 Kč,  
 třídenní - 310 Kč.
• U řidičů autobusů s příplatkem  

 – 40 Kč za 90 minut.
• Prostřednictvím aplikace DPP Info

Studentem vlakem
Pro studenty mají ČD výhodnou IN kartu 25, v kombinaci se stu-
dentským jízdným tě vyjdou jízdenky levněji o více než polovinu ceny. 
Oranžovou jízdenku studenta ti vydají na nádraží naproti potvrzení 
o studiu a poplatku, předtím ji musíš vyplnit a nechat orazítkovat na 
studijním oddělení. 

Do školy na kole
S odložením kola v Dejvickém kampusu si nemusíš dělat starosti. Před 
Fakultou stavební i před novou budovou FA/FIT jsou umístěny stoja-
ny na kola. Možnost uskladnění kol je také v suterénu Fakulty elek-
trotechnické a strojní, hned vedle šatny vpravo dolů po schodech. 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. Ostatní 
koleje jsou v docházkové vzdálenosti. Kolo můžeš vzít také do metra 
a na vybraných tratích s ním dokonce jet tramvají. Za kolo se neplatí, 
ale platí zde zvláštní pravidla (například v metru kolo můžeš přepravo-
vat na každé plošině pro kočárky vyjma první plošiny prvního vozu ve 
směru jízdy). Pokud nemáš v Praze kolo, můžeš využít „bikesharingový“ 
systém – kolo si pujčíš na jedné stanici a zaparkovat můžeš na kteréko-
liv jiné. Zkus třeba Rekola :-)
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E-infrastruktura CESNET – podpora vědy, výzkumu a vzdělávání. 
Sdružení CESNET tvoří veřejné vysoké školy a Akademie věd ČR.

www.cesnet.cz/sluzby/studium

  
Bezpečné uchování, sdílení 
a synchronizace až 100 GB dat 
(dostupné pro Windows, Linux,  
OS X, Android, iOS).  
owncloud.cesnet.cz

  
Rychlé sdílení a krátkodobá  
úschovna dat (až 500 GB).
filesender.cesnet.cz

  
Náročné výpočty.
metacentrum.cz

   
WiFi zdarma nejen na vaší škole. 
Připojíte se v 90 zemích světa. 
eduroam hledejte i v knihovně, 
na nádraží, v nemocnici.  
eduroam.cz

   
Online schůzky a semináře  
v prostředí webového prohlížeče.
meetings.cesnet.cz



Děkan: Studijní oddělení:

FAKULTA
ARCHITEKTURY

Otevírací doba budov:
Po-Pá (6:30 - 22:00)
So (8:00 - 20:00)

Vedoucí studijního oddělení: 
Jana ŘÍhová

Kde studijní naleznu?
Přízemí místnost 148, respirium 
u Jelena naproti Archicafe

Otevírací doba:
Po, Út, Čt: 9-11
St: 14-15:30

Kontakt: 
Jana Říhová - 224 356 225

www.spa-fa.cz
Užitečné odkazy:

Sociální sítě:

Webová adresa:

Adresa:

Proděkan:
prof. Ing. arch. IRENA ŠESTÁKOVÁ

prof. Ing. arch. LADISLAV LÁBUS, 
Hon. FAIA

Facebook: @fa.cvut.cz
Instagram: @fa_ctu/

www.fa.cvut.cz

Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
166 34

E-infrastruktura CESNET – podpora vědy, výzkumu a vzdělávání. 
Sdružení CESNET tvoří veřejné vysoké školy a Akademie věd ČR.

www.cesnet.cz/sluzby/studium

  
Bezpečné uchování, sdílení 
a synchronizace až 100 GB dat 
(dostupné pro Windows, Linux,  
OS X, Android, iOS).  
owncloud.cesnet.cz

  
Rychlé sdílení a krátkodobá  
úschovna dat (až 500 GB).
filesender.cesnet.cz

  
Náročné výpočty.
metacentrum.cz

   
WiFi zdarma nejen na vaší škole. 
Připojíte se v 90 zemích světa. 
eduroam hledejte i v knihovně, 
na nádraží, v nemocnici.  
eduroam.cz

   
Online schůzky a semináře  
v prostředí webového prohlížeče.
meetings.cesnet.cz
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jinářských architektů je nejmodernější budovou pro výuku architektu-
ry v České republice. Navrhla ji prof. Alena Šrámková a od roku 2011 
dotváří vysokoškolský kampus navržený prof. Engelem z roku 1924. 
Potkávat se zde budete s předními českými i zahraničními architekty a 
designéry a po absolvování studia obdržíte titul uznávaný v rámci celé 
EU.

Příchod k FA je přes otevřené nádvoří vymezené dvěma průčelími a 
sloupem. Za karuselem minete vrátnici a díky ID kartě studenta ČVUT 
projdete turnikety. Kartu budete potřebovat od prvního dne studia pro 
vstup do svého ateliéru a do všech výukových místností, včetně před-
náškových sálů, proto si ji co nejdříve zařiďte ve Vydavatelství průkazů 
ČVUT v Bechyňově 3.

Prostory v budově fakulty
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Budova má osm nadzemních podlaží (NP) a tři podzemní (PP) 
s garážemi. Na každém patře se nacházejí ateliéry, učebny s audio-
vizuálním vybavením, zasedací místnosti, respiria, toalety a samozře-
jmě také kanceláře pedagogů. Podlaží jsou vertikálně propojena 
točitým schodištěm a výtahy, které mají nezvykle ovládací panely vně 
výtahu. Další výrazné propojení tvoří tři dvorany nazývané dle svého 
umístění „U jelena“, „U točitého schodiště“ a „U sádrovny“. Jelen se říká 
žluté lavici u pianina poblíž kavárny ArchiCafé. Díky nim je právě tato 
dvorana oblíbeným místem konání různých vernisáží a společenských 
akcí. Máme zde také knihovnu (7NP) pro prezenční studium umění
a architektury nebo respiria přezdívaná „ležárny“.

Co se hodí vědět:
• 2NP je věnováno především prvákům, kteří zde mají své ateliéry 

(tzv. ZANy)
• Ve 3 NP ve třetím patře sídlí FIT, tedy Fakulta informačních tech-

nologií
• V 4. – 8. NP jsou vertikální ateliéry pro druháky a starší
• V 2NP je přes spojovací můstek zkratka na FSv
• Studijní oddělení je v 1. NP
• V ArchiCafé lze platit nejen hotovostí, ale také kreditem na ID 

kartě studenta ČVUT
• Své svrchníky můžete odložit v šatně poblíž dvorany U točitého 

schodiště
• Prosklené učebně říkáme akvárium a máme dvě – jednu u dvora-

ny U točitého schodiště a druhou u dvorany U sádrovny
• Přednáškové sály jsou pojmenované po slavných českých ar-

chitektech a díky své barevnosti je nepřehlédnete zevnitř ani 
zvenčí. suterénní místnosti začínají písmenem S a například S147 
je otevřena celý den jako studovna

• V suterénu máme modelářskou dílnu s nářadím na výrobu mod-
elů, počítačovou učebnu (GAPPA), 3D tiskárny, sprejovnu apod.

Program Erasmus+
Studovat v zahraničí mohou až studenti na magisterském stupni. 
Nabídka studijních pobytů nebo praxe je velmi široká a zahrnuje desti-
nace nejen v Evropě, ale i v zámoří – od Argentiny či Peru až po Japon-
sko nebo Jižní Koreu.
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SPA
Spolek posluchačů architektury při FA ČVUT je svobodnou, nezávislou a 
dobrovolnou organizací otevřenou pro všechny studenty, kteří se chtě-
jí aktivně podílet na studentském životě naší fakulty. Jejich kancelář 
najdeš v místnosti č. 441.

Akce fakulty
FA pro studenty, odbornou i širokou veřejnost pořádá celoročně 
mnoho výstav, přednášek, workshopů, konferencí a happeningů, ale 
třeba i lekce jógy. Tyto akce probíhají převážně ve dvoranách a před-
náškových místnostech. O jejich konání se dozvíte na našich we-
bových stránkách a sociálních sítích.

Internet
Připojit se k internetu je možné přes mezinárodní síť Eduroam nebo 
přes lokální síť WiFi CTU-FA-
Students, kterou odheslujete zadáním Fas3xs3x.



Děkan:

Proděkan:

Adresa:

Studijní oddělení:

Webová adresa:

Sociální sítě:

Užitečné odkazy:
wiki.bion.cvut.cz

Otevírací doba budov:

Mgr. Dana Braunová
Vedoucí studijního oddělení
(+420) 224 358 459
braunova@fbmi.cvut.cz

Monika Menclová
(+420) 224 358 473
monika.menclova@fbmi.cvut.cz

Bc. Veronika Jirotková
(+420) 224 358 497
veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz

Studijní oddělení se nachází v přízemí 
hlavní výškové budovy v Kladně (nám. 
Sítná 3105), číslo dveří B 30 (vstup ze 
spojovací chodby s laboratorním trak-
tem).  Na stránkách https://www.fbmi.
cvut.cz/student/studijni-oddeleni naj-
dete aktuální úřední hodiny a k jednot-
livým studijním oborům/programům 
příslušné studijní referentky.

Facebook: @cvutbiomedicina
Instagram: @cvutbiomedicina

www.fbmi.cvut.cz

nám. Sítná 3105, 272 01  Kladno
Sportovců 2311, 272 01  Kladno 
Studničkova 7/2028, 128 00  Praha

doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

FAKULTA
BIOMEDICÍNSKÉHO

INŽENÝRSTVÍ
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V budově na nám. Sítná (přezdívané Kokos) najdete rovněž lokální po-
bočku Ústřední knihovny ČVUT, která se nachází v suterénu budovy. K 
registraci do knihovny potřebujete průkaz studenta. Výpůjční lhůta 
je typicky jeden měsíc nebo půl roku a vypůjčit si můžete až dvanáct 
knih + tři e-knihy. Termín vrácení lze opakovaně prodloužit, není-li již 
kniha rezervována. Pokud knihy nevrátíte v předem určeném termínu, 
můžete dostat pokutu až 100 Kč. Důležité je, zacházet s vypůjčenou 
knihou či skripty tak, jako by byly vaše vlastní. Pokud nebudou publik-
ace k dispozici na vypůjčení, měly by být všechny knihy a skripta dos-
tupné k nahlédnutí (prezenční výpůjčka).

Na stránkách www.knihovna.cvut.cz si můžete objednat výpůjčku, 
prohlédnout katalog nebo zjistit otevírací dobu.

Využít můžete i Ústřední knihovnu univerzity, která sídlí v budově 
Národní technické knihovny v Dejvicích.

Kontakt: 
Stanislava Bořilová
(+420 224 358 455)
stanislava.borilova@cvut.cz

Knihovna
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Sídlo fakulty prošlo v minulých letech a zvláště v minulém roce 
zásadní rekonstrukcí, která umožnila vytvořit pro studenty několik 
odpočinkových zón tzv. respirií, kde se mohou studenti v důstojném 
a příjemném prostředí připravovat ke studiu nebo jen odpočívat a 
setkávat se s kolegy.
Co se týče stravování, je v Kladně v obou budovách pro studenty a 
zaměstnance k dispozici bufet a menza či jídelna s dostatečným 
počtem míst k sezení a výběrem jídel. Každý den je připravováno i 
vegetariánské menu.

Email
Pro aktivaci emailu navštivte stránku mailstu.fbmi.cvut.cz a použijte 
přihlašovací údaje nastavené při aktivaci hesla ČVUT. V aplikaci lze 
nastavit přeposílání mailů na jinou adresu. 

Zázemí pro studenty

Přidružené kluby
Speleo
V klubu Speleoalpinismu a speleologie mohou studenti získat cer-
tifikát.

BION
Fakultní klub zpestřuje váš studentský život různými akcemi. Navíc 
vám pomůže nejen při studiu, ale působí i na ubytovacích zařízeních v 
Kladně, které studenti FBMI využívají a kde zprostředkovává například 
internetové připojení.
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Ples každoročně pořádá fakulta ve spolupráci se studenty. 

BIOŠROT, FYZIOTMEL
Před začátkem akademického roku je pro nastupující studenty do 1. 
ročníku bakalářského studia každoročně organizována týdenní akce, 
kde se studenti mohou seznámit ještě před začátkem studia, a do-
plnit si znalosti z některých předmětů.

Akce Prvák
První dny nového akademického roku se určitě zastavte u stánku ve 
vestibulu fakulty. Starší spolužáci vám předají své zkušenosti, vysvětlí, 
jak funguje život na fakultě, a pomohou vám zorientovat se na fakultě.

Science Café
Fakulta je spolupořadatelem cyklu povídání o vědě Science Café. 

Akce



Děkan:

Proděkan:

Adresa:

Studijní oddělení:

Otevírací doba budov:

Webová adresa:

Sociální sítě:

Užitečné odkazy:

Ing. Martin LANGR, Ph.D.

Alena Krčálová 
Vedoucí studijního oddělení  
(+420) 224 359 503  
krcalale@fd.cvut.cz

Facebook: 
Instagram:
Youtube:
Twitter:

www.fd.cvut.cz

Konviktská 20,  
Praha 1 - Nové Město
110 00

Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

FAKULTA
DOPRAVNÍ
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Í Konviktská 20, Praha1

Zde se nachází děkanát fakulty.  
Ve druhém patře najdeš studijní oddělení a též studovnu. 

Florenc - Na Florenci 25, Praha 1
Sem budeš chodit hlavně na matematiku a mechaniku.  V suterénu budovy  
se nachází studovna. 

Horská 3, Praha 2 
Budova je součástí kampusu Albertov. Vyučují se zde jazyky, dopravní 
systémy, logistika, management a letecké obory. Najdeš zde i 
klubovnu studentského Klubu eFDrive. Fakultní knihovna na pracovišti 
je pod vedením paní Leony Šrůtové (srutova@fd.cvut.cz). Zde si můžeš 
zapůjčit skripta nebo do nich přímo v knihovně nahlédnout, případně 
využít místní kopírku. Výpůjční doba je jeden měsíc a limit maximálně 
10 skript současně. (Termín vrácení je možno prodlužovat bez omezení, 
pokud není kniha rezervována.) V knihovně jsou také počítače.

Otevírací doba:
PO – ČT    9:00 – 18:00
PÁ 9:00 – 13:00

Počítačové učebny
Každá budova nabízí několik počítačových učeben, kde se můžeš 
pomocí svých přihlašovacích údajů připojit do školní sítě. Jejich 
seznam i otevírací dobu si prohlédneš na stránce
net.fd.cvut.cz/pocitacove-ucebny/

Tisk
Prostřednictvím tiskového rozhranní TINA můžeš využívat tiskáren 
fakulty. Tiskové hodiny a další podrobnosti jsou na adrese:
tisk.fd.cvut.cz

Doprava
Mezi pracovišti je někdy třeba se přesouvat i v rámci čtvrthodinové 
přestávky. Stihnout se to teoreticky dá, avšak většina přednášejících 
tvou situaci chápe a akceptuje pozdní příchody. 

Areál Praha
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Pár tipů, jak se přesunout v časovém limitu: 
• Florenc – Konviktská: pěšky přes ulici Na Poříčí, Náměstí Repub-

liky a ulicí Na Příkopech se dostaneš  až na Národní třídu a z té už 
ulicí Na Perštýně vbíháš do Konviktu. Pokud nechceš chodit pěšky, 
můžeš na Masaryčce vlézt do stanice metra Náměstí Republiky a 
svést se na lince B do stanice Národní třída. Odtud už je to přes 
ulici Na Perštýně co by kamenem dohodil a zbytek doběhl.

• Florenc – Horská: nejjednodušší varianta je tramvaj 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 
seběhni schody na Svatoplukovu, kde všechny tramvaje jedou do 
zastávky Albertov.

• Konviktská – Horská: nejrychlejším spojením je využít tramvaj č. 18  
ze zastávky Národní třída do zastávky Albertov.

S přesuny si brzy poradíš, jsi přeci na Fakultě dopravní!

Areál Děčín
Pohraniční 1288/1, Děčín

Na tomto pracovišti probíhá výuka těchto oborů bakalářského studia: 
• Dopravní systémy a technika (pouze prezenční forma)
• Letecká doprava (pouze kombinovaná forma)
• Logistika a řízení dopravních procesů (prezenční i kombinovaná 

forma)
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Í Studium probíhá formou projektově orientované výuky. Pro tebe to 
znamená, že máš 3 semestry na rozhodnutí, kterému oboru se chceš 
věnovat. Pokud jsi tedy byl/-a přijat/-a do prezenční formy bakalářského 
studijního programu, budeš si v průběhu zimního semestru 2. ročníku 
vybírat hlavní studijní obor pro další část studia a s ním i projekt.

Projekt
Projekty jsou zaměřeny na odbornou problematiku daného oboru 
a práce na nich je završena bakalářskou nebo diplomovou prací. Na 
základě výběrového řízení do projektů a oborů si vybereš ten svůj. 
Pravidla výběrového řízení do projektů a oborů jsou každoročně 
zveřejňována na nástěnkách studijního oddělení a na webových 
stránkách FD. Zároveň je v průběhu zimního semestru pořádána 
konference projektů, kterou můžeš navštívit s předstihem už v 1. 
ročníku a udělat si tak přehled o možnostech projektového zařazení.

Zároveň se v průběhu studia můžeš zúčastnit mnoha domácích  
i mezinárodních studentských soutěží nebo se podílet na řešení grantů. 
Na půdě fakulty probíhá mnoho odborných přednášek předních 
expertů z oboru dopravy a jsou pořádány exkurze do zajímavých 
dopravních prostředí. Je dobré sledovat fakultní web nebo facebook.

Výuka jazyků a zahraniční studium
Během bakalářského studia na fakultě musíš složit zkoušku ze dvou 
cizích jazyků. Je možné navštěvovat jazykové kurzy, a to i nad rámec 
tvého studia. Své jazykové znalosti můžeš využít při studiu v zahraničí. 
FD je zapojena do mnoha programů, jako jsou ERASMUS, ATHENS a 
další.

Studium

Přidružené studentské spolky

Vysoká škola je mimo jiné i o týmové práci a studentském životě a 
proto na naší fakultě působí studentský Klub eFDrive. Sídlí v budově 
Horská, ve třetím patře budovy B.



Děkan:

Proděkan:

Adresa:

Studijní oddělení:

Otevírací doba budov:

Webová adresa:

Sociální sítě:

Užitečné odkazy:
fel.cvut.cz/education/souhrn.html

Facebook: @CVUTFEL

www.fel.cvut.cz

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Technická 2
Praha 6 – Dejvice
166 27

Ing. Helena Šislerová 
Vedoucí studijního oddělení 
(+420) 224 353 971 
vedoucipeo@fel.cvut.cz

FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ
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Studium se odehrává celkem ve dvou lokalitách, jedna z nich je v kam-
pusu ČVUT v Dejvicích. Na Karlovo náměstí se z Dejvic dostaneš nejry-
chleji metrem, zeleným a pak žlutým, nebo také tramvají č. 18 (zastávky 
Lotyšská, resp. Vítězné náměstí).

Technická 2, Praha 6
Zde tvá fakulta sídlí, je to budova v Dejvickém kampusu. Ve tvém roz-
vrhu bude mít označení T2. Druhá polovina náleží Fakultě strojní. Naj-
deš zde ty nejdůležitější věci, například studijní oddělení – když vejdeš 
hlavním vchodem, vydej se doleva. Můžeš také využít bufet v prvním 
patře budovy

Studovny
Studovnu s občerstvením najdeš, půjdeš-li hlavní chodbou směrem 
na Fakultu strojní. Často tam potkáš kamarády z jiných fakult. Do 
počítačových studoven se dostaneš se svým průkazem studenta. Jsou 
to T2:A4-404 a T2:A3-115 (uzpůsobena pro notebooky). 

Šatna
Od začátku října do konce dubna využij pro odložení bundy nebo za-
vazadla šatnu v suterénu budovy, stačí se vydat směrem od vchodu po 
schodech vlevo dolů. Otevírací doba je od 7:00 do 19:15.

Karlovo náměstí 13
Označení ve tvém rozvrhu: KN . Je zde pobočka studijního oddělení 
(KN:E-309) a také bufet .

Jugoslávských partyzánů 3
Označení ve tvém rozvrhu: JP . V prvním ročníku tu výuku asi rozvrho-
vanou mít nebudeš. V pátém patře budovy „B“ tu však najdeš katedru 
matematiky a katedru ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

Areál
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Učební středisko TEMEŠVÁR
Ve středisku u přehrady Orlík neprobíhá výuka, ale pořádají se tady vý-
jezdní zasedání, semináře, kurzy i neformální setkávání. Nabízí i spor-
tovní vyžití.

Studium
K nejtěžším předmětům patří matematika, programování, fyzika či 
elektrické obvody. Doporučujeme ti, abys nepodceňovat výuku již od 
prvních týdnů semestru. Pokud studium v první ročníku nezvládáš, 
není od věci si odepřít časově náročnější koníčky a brigády.Pokud je 
tvůj program tvořen obory, budeš v průběhu druhého semestru vyz-
ván/-a k výběru jednoho z nich .

Pro několik studijních programů nabízí fakulta možnost kombino-
vaného nebo dálkového studia, výuka probíhá obvykle jednou týdně 
nebo jednou za čtrnáct dní.
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Výuka jazyků
Povinným jazykem ve všech bakalářských studijních programech je 
angličtina. Čeká tě z ní zkouška, požadavky se mohou lišit u jednot-
livých programů. Více na jazyky.fel.cvut.cz

Kdo ti může pomoci?

• doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.,   
proděkan pro bakalářské studium  
prodekan.bak@fel.cvut.cz 
místnost: T2:A3-21i

• doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan pro magisterské 
studium, studium v angličtině, kombinované studium, výběrové 
studium  
prodekan.mag@fel.cvut.cz místnost: T2:A3-21i  

Užitečné weby
Rozvrhy, studijní plány, zápis tělesné výchovy, diskuzní fórum a mnohé 
další informace jsou na stránkách:  
fel.cvut.cz/education/souhrn.html

O dění na fakultě se také dozvíš na Facebooku:
facebook.com/CVUTFEL



Děkan:

Proděkan:

Adresa:

Studijní oddělení:

Otevírací doba budov:

Webová adresa:

Sociální sítě:

Užitečné odkazy:

3. patro Nové budovy ČVUT, 
kanceláře referentek:
• místnost 312a/b/c/d
• 
Více informací naleznete na: 
https://fit.cvut.cz/sto

Úřední hodiny
• Pondělí 13:00–15:00
• Úterý 10:00–12:00
• Středa 09:30–11:30
       13:30–15:30
• Čtvrtek 10:00–12:00

Jiný termín návštěvy lze domlu-
vit e-mailem u své studijní refer-
entky.

fit.cvut.cz/student/novacek

Facebook: @fitcvut
Instagram: @fit_ctu
Youtube: @FITCTU
Twitter: @FIT_CTU

fit.cvut.cz

Nová budova ČVUT
Thákurova 9, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Budova A 
Thákurova 7, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

FAKULTA
INFORMAČNÍCH

TECHNOLOGIÍ
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Nová budova ČVUT
FIT sídlí společně s Fakultou architektury v Nové budově ČVUT (označení 
T9). Zde využívá 3. patro, kde jsou učebny, studentské respirium určené 
pro odpočinek i studium, děkanát a několik oddělení fakulty, ze kterých 
nejčastěji navštívíš Studijní oddělení. V přízemí budovy budeš využívat 
čtyř poslucháren a je zde také k dispozici šatna a kavárna ArchiCafé.

Budova A
Fakulta dále užívá 9.–14. patro nejvyšší budovy kampusu, budovy A 
(TH:A), která je s Novou budovou ČVUT propojena v 1. patře. Zde najdeš 
další učebny, kanceláře vyučujících, laboratoře a na většině pater také 
další respiria. Šatna je k dispozici v přízemí ve vedlejším bloku objektu 
za výtahy, kde najdeš také kavárnu Cantor Coffe a bufet MEGA BUF FAT.

Ostatní prostory
V blízkosti je i Národní technická knihovna (TK), ve které probíhá výuka 
v Ballingově sále (TK:BS) a počítačové učebně ve 4. patře (TK:PU1). Kni-
hovna je navíc vedle respirií dalším skvělým místem pro studium. Něk-
terá výuka může probíhat také v prostorách Fakulty elektrotechnické 
(T2) a Fakulty strojní (T4).

Areál
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Studijní program Informatika ti dává svobodu vybrat si specializaci až 
v průběhu studia. V prvním ročníku budeš studovat pouze všeobecné 
předměty bez oborového zaměří, které ti umožní lépe se zorientovat v 
oblasti IT. Od druhého ročníku si volíš předměty z jednoho nebo i více 
oborů, které tě zaujmou. Na konci studia je nutné mít aspoň jeden z 
oborů vystudován celý (tzn. mít úspěšně ukončeny všechny povinné 
předměty oboru), vypracovat v tomto oboru závěrečnou práci a složit 
státní závěrečnou zkoušku. Vybírat si můžeš také z široké nabídky vo-
litelných předmětů. Doporučené průchody studijním programem dle 
oborů a podrobnosti o předmětech najdeš na http://bk.fit.cvut.cz.

V prvním semestru ti předměty zapíše a rozvrh připraví Studijní odd-
ělení. V dalších semestrech si již rozvrh tvoří studenti sami v souladu 
s volbou oborových předmětů. Pokud si s čímkoli nebudeš vědět rady, 
neboj se obrátit na Studijní oddělení. Více si o studiu na vysoké přečti 
také v úvodu tohoto průvodce.

Kombinované studium
Výuka v kombinovaném studiu probíhá formou seminářů a konzultací 
o sobotách. Více informací na http://www.fit.cvut.cz/student/kombi-
novane.

Přípravný kurz matematiky
Zopakuj si středoškolskou matematiku pro jednodušší start studia 
na FIT pomocí předmětu Přípravný kurz matematiky (BI-PKM). Kurz 
můžete absolvovat on-line v průběhu léta na https://marast.fit.cvut.
cz a následně složit závěrečnou zkoušku, která proběhne na začát-
ku studia. Za úspěšné absolvování získáš první kredity, které se ti do 
začátku budou určitě hodit.

Výuka jazyků
Během studia je nutné doložit znalost anglického jazyka na úrovni B2, 
a to buď certifikátem, nebo zkouškou z angličtiny na fakultě. Fakulta ti 
nabízí možnost získat certifikát TOEIC. Více o povinné angličtině najdeš 
na http://fit.cvut.cz/student/bakalar/vyuka-anglictiny. Další jazyky 
pak můžeš studovat volitelně.
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Během roku se prostory FIT stávají dějištěm konferencí, přednášek, 
veletrhů i seminářů a většina z nich je určena právě pro studenty. 
Umožní ti setkávat se špičkovými vývojáři či vědci z ČR i zahraničí a 
rozšiřovat tak tvé odborné obzory nad rámec standardní výuky.  

Mnoho aktivit také podporuje studentskou spolupráci a aktivní trávení 
volného času, a to především díky působení fakultního studentskému 
klubu FIT++, který je součástí Studentské unie ČVUT (více na straně 90).

Akce pro prváky
Seznamovák FIT je čtyřdenní seznamovací kurz plný her a užitečných 
informací pořádaný studenty vyšších ročníků. Vybrat si můžeš ze dvou 
turnusů a to 31. srpna – 3. září 2019 nebo 3.–6. září 2019. Registrovat 
se lze na https://seznamovak.fit.cvut.cz.

Hello FIT! je jednodenní populárně naučný úvod do studia od klubu 
FIT++, který ti pomůže s přechodem ze střední školy na FIT. Čekají tě 
přednášky, workshopy, prohlídky prostor (nejen) fakulty a večerní af-
terpárty. Letošní ročník se koná 19. září 2019 a registrace probíhají na 
http://hellofit.cz.

Spolupráce s průmyslem
Získat praxi již při studiu je výhodou, ale skloubit práci se školou je 
náročné. Proto má fakulta vlastní Oddělení pro spolupráci s průmys-
lem, které ti přes unikátní portál a další aktivity umožňuje propojení 
s top IT firmami. Každý semestr se pak koná fakultní kariérní veletrh 
COFIT. Více na https://ssp.fit.cvut.cz/.

Informatické večer FIT
Fakulta pořádá přednáškový cyklus na nejrůznější témata z oblasti IT 
od českých i zahraničních odborníků. Přednášky se konají v průběhu 
každého semestru a program najdeš na https://fit.cvut.cz/infor-
maticky-vecer. Zpětně si můžeš pustit záznamy na našem YouTube.

Časopis Buď FIT
Novinky a zajímavosti ze světa IT a naší fakulty i univerzity najdeš v 
článcích fakultního on-line časopisu, který společně vydávají studenti 
a zaměstnanci. Být s námi FIT můžeš na https://casopis.fit.cvut.cz.

Žij FIT!
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Děkan:

Proděkan:

Adresa:

Studijní oddělení:

Otevírací doba budov:

Webová adresa:

Sociální sítě:

Užitečné odkazy:

Břehová 7, 115 19 Praha 1

Otevírací doba:
út: 9:00 - 11:30
st: 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00
čt: 13:00 - 15:00

Rozvrh hodin:
http://km.fjfi.cvut.cz/rozvrh-fjfi 
Katalog knihovny ČVUT:
https://aleph.cvut.cz/ 
Studijní materiály:
http://wikiskripta.fjfi.cvut.cz

prof. Dr. Ing. Michal Beneš

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

Facebook: @jaderka
Instagram: @jaderkacvut
Youtube: /user/videoFJFI

www.fjfi.cvut.cz

Břehová 7, 115 19 Praha 1
Trojanova 13, 120 00 Praha 2 
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8 
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín 1

FAKULTA JADERNÁ
A FYZIKÁLNĚ
INŽENÝRSKÁ
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Naše hlavní budova je v ulici Břehová 7 (kousek od zastávky metra 
Staroměstská), tam se nachází děkanát, studijní oddělení a knihovna. 
Některé katedry jsou v ulici Trojanova 13 (poblíž Karlova náměstí), v 
Troji se nachází katedra jaderných reaktorů a na detašovaném pra-
covišti v Děčíně katedra softwarového inženýrství.

Až budeš v rozvrhu luštit, kam se máš na kterou hodinu dostavit, roz-
klikni si na stránkách rozvrhu hodin (http://km.fjfi.cvut.cz/rozvrh-fjfi) 
záložku informace o rozvrhu. Je tam vypsáno, kde se které učebny na-
chází – základní orientace je ale intuitivní, místnosti ve formátu T-XXX 
se nachází v Trojanově ulici (říkáme jí Trojanka), ty značené B-XXX po-
tom v Břehové (Břehovka).

Studium
Celková podoba studia se sice liší obor od oboru, během prvních dvou 
let ale ve většině programů projdeš stejnou matematicko-fyzikální 
průpravou. Rozvrh je přidělen dle kruhů, toto rozdělení i rozvrhy najdeš 
na dříve uvedeném odkazu.

V prvním ročníku můžeš využít služeb našich bezplatných tutorů, 
kteří ti ve studiu rádi pomůžou. Stačí na mail tutori@fjfi.cvut.cz poslat 
zprávu se stručným popisem látky, která ti není jasná, a některý z tu-
torů si s tebou domluví konzultaci. 

Ke klidnému studiu můžeš využít studovnu nacházející se v Tro-
janově ulici v místnosti T-214. Kromě studovny najdeš na Trojance i 
počítačovou učebnu, kterou můžeš kdykoli využít. Počítačová učebna 
dostupná na ISIC se nachází i na Břehovce v místnosti B-210.

Knihovna Břehová
Otevírací doba:
po 9.00 - 16.00
út 9.00 - 18.00 
st 9.00 - 18.00
čt 9.00 - 16.00
pá 9.00 - 14.00

Před první výpůjčkou je třeba se do knihovny osobně dostavit a vyplnit 
registraci. Pro studenty prvního ročníku už tam paní knihovnice mívají 
připravené balíčky se skripty, takže se nemusíš bát, že by sis zapomněl 
nějaký titul vypůjčit.

Kde nás najdeš
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Detašované pracoviště Děčín
Na detašovaném pracovišti v Děčíně má pobočku katedra soft-
warového inženýrství. Děčínským studentům by se mohly hodit 
následující  odkazy:
• Stránky KSI, kde se nachází i děčínský rozvrh hodin: https://ksi.fjfi.

cvut.cz/
• Moodle (webové rozhraní pro podporu studia): http://moodle.jad-

ernaci.eu/
• Informace o různých akcích pro děčínské jaderňáky: http://jader-

naci.eu/ 

Přidružené spolky

Sportovní tým Tralalalala
www: http://st-fjfi.cz 
FB: https://www.facebook.com/sttralalalala
Během prvních týdnů semestru probíhá nábor do jaderňáckých spor-
tovních týmů sdružených ve spolku Tralalalala. Hrát můžeš dámský i 
pánský fotbal, volejbal, basketbal, florbal nebo stolní tenis. Tralalalala 
se každoročně účastní Souboje fakult ČVUT a pořádá Pohár děkana. 
Na nábor můžeš jít bez ohledu na to, jestli jsi začátečník nebo pro-
fesionál, takže jestli máš jenom trochu zájem, nepropásni příležitost 
získat spoustu nových kamarádů a vypustit po náročném dni ve škole 
trochu páry!

Studentská unie FJFI
www: https://su.fjfi.cvut.cz/
FB: https://www.facebook.com/sufjfi/
Studentská unie při FJFI neboli SUnie je unikátní spolek, který se Jad-
erňákům stará o zábavu, pohyb i vzdělání. Organizuje plejádu akcí, od 
fakultního plesu, přes orientační běh až po malý veletrh zaměstna-
vatelů. Díky SUnii nás nemusí mrzet, že jsme polohově trochu odříznutí 
od dejvického kampusu. 

Pokud tě baví týmová práce, máš organizačního nebo kreativního du-
cha, nebo chceš prostě jen pomoci s pořádáním různých akcí, napiš na 
mail sunie@fjfi.cvut.cz, staň se členem a získej spoustu nových zná-
mostí a kamarádů.
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Akce na fakultě

Kolokvium
Každou středu, zpravidla v 15:30, se na Břehovce koná kolokvium, 
které poskytuje vynikající příležitost dozvědět se něco nového ze 
světa vědy a výzkumu formou přednášky s diskuzí, ke které se navíc 
podává čaj a káva. O tom, kdo bude hostem nastávajícího kolokvia a o 
čem bude hovořit, ti přijde oznámení na fakultní mail.

Young Minds
Na fakultě působí pobočka mezinárodního projektu evropské fyzikál-
ní společnosti, která si klade za cíl sdružovat mladé lidi se zájmem o 
fyziku a vědu. Mimo jiné během semestru pořádají sérii přednášek, 
které mají chytlavý název Physics pizza party. Studenti tam studentům 
představují svoje výzkumy, projekty a práce, a jak již název napovídá, 
je součástí kromě diskuze i teplé občerstvení.

Noc na Jaderce
Ke konci zimního semestru pořádá SUnie zábavně-vzdělávací akci, je-
jíž náplní jsou různé experimenty, delší i kratší přednášky, živá hudba, 
občerstvení a samozřejmě i něco dobrého k pití… Začíná se odpoledne 
a končí krátce před půlnoci! 

Všejaderná fúze
Jaderňácký ples nazvaný příznačně Všejaderná fúze nabízí rozmanitě-
jší kulturní program než klasické plesy. Na začátku je uvedena divadel-
ní hra z pera některého kreativního jaderňáka, předávají se ocenění ne-
jlépe hodnoceným vyučujícím a samozřejmě tančí. Chybět nesmí ani 
tombola se zajímavými cenami.

Pohár děkana
Ve svátek 8. května se otevírají celá strahovská sportovní hřiště a také 
víceúčelová hala Juliska pro nadšené sportovce z nejrůznějších škol a 
fakult, aby se poprali o prestižní trofej – Pohár děkana FJFI!

Akce se skládá z dílčích turnajů (futsal, florbal, volejbal, streetball, stol-
ní tenis, squash). Vítězové jednotlivých turnajů se následně utkají o 
hlavní cenu: Pohár děkana FJFI v královské disciplíně – pivní štafetě. 
Během dne je pro účastníky, fanoušky i další návštěvníky připraven bo-
hatý doprovodný program.



Děkan:

Proděkan:

Adresa:

Studijní oddělení:

Otevírací doba budov:

Webová adresa:

Sociální sítě:

Užitečné odkazy:

Facebook: @fsv.cvut.cz

web.fsv.cvut.cz

Pracovní dny 6:00 - 22:00 
Víkend 8:00 - 20:00

Ing. Ditta Saláková 
Vedoucí studijního oddělení 
(+420) 22435 8756 
salakova@fsv.cvut.cz

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

Thákurova 7/2077 
166 29 Praha 6 – Dejvice

FAKULTA 
STAVEBNÍ
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Prostory fakulty jsou umístěny do několika budov, které jsou vzájemně 
propojeny, a nachází se v Dejvickém kampusu. Budova je otevřena v 
pracovní dny od 6.00 do 22.00 hod., o víkendu od 8.00 do 20.00 hod. 

Fakulta pečuje o zázemí pro studenty. K dispozici jsou nově 
zrekonstrukované posluchárny, klidný prostor pro samostudium v 
Tiché studovně, čítárna, která je spojená i s občerstvením, relax zóna 
v odpočinkové místnosti B500B, tři fontánky na vodu zdarma do 
vlastní láhve. Další inspiraci, co vše máte k dispozici na fakultě, najdete 
v plánku na další stránce a v akademickém diáři, který získá každý 
student prvního ročníku u zápisu do zimního semestru zdarma. Najdete 
tam další užitečné informace, které budete mít neustále při ruce. 

Tichá studovna
Nabízí rozměrné stoly a tiché zázemí pro studium a přípravu do výuky. 
K dispozici jsou zásuvky pod každým stolem pro práci s počítačem. V 
prostoru studovny se nachází papírnictví, viz. plánek.

B500B
Relaxační prostor pro studenty určený nejen k práci, ale i k odpočinku. 
Místnost vznikla rukama našich studentů, kteří vytvořili návrh a prostor 
sami zrealizovali. Najdeš zde: kreslící stěny, sedací pytle, polštáře, pra-
covní stoly a další… Přijď to zkontrolovat!

Areál
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Fitcentrum
Posílit tělo a vydat energii můžete v novém prostoru (B150), který je vy-
baven několika moderními fitness stroji, žebřinami, lavicemi a různými 
druhy činek. K dispozici je také dámská a pánská šatna se sprchou.

Více na https://www.fsv.cvut.cz/fit/ 

Galerie FSv
Zajímavé výstavy z oblasti výtvarného umění, umělecké fotografie, 
architektury a designu zpestří děni na fakultě.

Galerie NACHODBĚ a fotoateliér
Výstavní program této galerie je výhradně fotografický. Souvisí s fo-
tografickým centrem, kde můžete navštěvovat studentský fotoateliér 
a v případě zájmu i volitelné fotografické předměty. Pak se v této 
galerii mohou objevit i vaše fotografie.

Divadlo
Každý semestr pořádáme v ateliéru D divadelní představení z cyklu 
Listování. V něm profesionální herci netradičním způsobem představí 
velmi zajímavou knihu. Představení jsou pro studenty a zaměstnance 
fakulty zdarma.

Ples
Studenty je oblíben i fakultní ples, který z velké části organizují stu-
denti klubu ŠTUK. Zveme váš X.X.2020 do Národního domu na Vinohra-
dech, těšit se můžete na živou hudbu ve dvou sálech a pestrý program.

Pěvecký sbor Fakulty stavební ČVUT
Vynikáš ve zpěvu a chceš se zapojit do kolektivu stejně nadšených lidí 
pro hudbu? Máš možnost se přidat do fakultního pěveckého sboru. 
Sbor zkouší každý týden a na zkouškách jsou vítáni všichni zájemci. 
Neváhej náš kontaktovat na emailu peveckysbor@fsv.cvut.cz

Fotografie
V zimním semestru se zúčastněte již 12. ročníku fakultní fotografické 
soutěže „Tvýma Očima“, ve které můžete získat zajímavé ceny a své 
snímky zařadit do putovní výstavy fotografií.

Více na https://tvymaocima.fsv.cvut.cz/
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Akční soutěž s modely
V soutěžním kláni H.R.A. – Hala roku akademik – můžete ukázat, co 
umíte. Soutěž se bude konat v dubnu 2020 a studentské týmy při ní 
zatěžují modely konstrukcí, které podle zadání připravily doma. Pro 
vítězný tým je připraveno 50 tisíc korun a na zajímavé ceny se mohou 
těšit i další čtyři týmy v pořadí. 

Více na http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/

Přednášky
„Co je architektura?“ je pravidelný cyklus přednášek pořádný katedrou 
architektury v prostoru Ateliéru D. Můžeš se těšit na hosty, kteří podávají 
osobité výpovědi o svém přístupu k architektuře. Také můžeš navštívit 
čítárnu při příležitosti technického čtvrtku, kdy přednášejí lidé z oboru 
zajímavé témata z oboru stavitelství.   





Děkan:

Proděkan:

Adresa:

Studijní oddělení:

Otevírací doba budov:

Webová adresa:

Sociální sítě:

Užitečné odkazy:

Facebook:
Instagram:
Youtube:
Twitter:

www.strojar.com

www.fs.cvut.cz

Technická 4, 166 07 Praha 6 
Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 
Albertov, Horská 3, 123 03 Praha 2 

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

FAKULTA
STROJNÍ
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dejvickém kampusu, kde sdílí budovu s Fakultou elektrotechnickou. Tvá 
výuka bude probíhat také v budově na Karlově náměstí a v nedalekém 
komplexu budov v Horské ulici.

Dejvický areál

Strojařské prostory jsou nalevo od vchodu, blíže NTK. Budovy jsou 
členěny na bloky A-H. Součástí jsou i halové laboratoře.

Studijní oddělení
Nalezneš jej v přízemí. Vejdi hlavním vchodem a vydej se doprava, po 
pár metrech na něj narazíš po pravé straně.

Šatna
Od začátku října do konce dubna můžeš pro odložení bundy nebo 
zavazadla využít šatnu v suterénu budovy, stačí se vydat směrem od 
vchodu po schodech vlevo dolů. Otevírací doba je od 7:00 do 19:15.

Počítače a tisk
Ve čtvrtém patře je několik počítačových učeben – některé slouží 
pouze k výuce, některé jsou přístupné i jindy. Místnost 406 k výuce 
neslouží, je vždy volně přístupná. V učebnách je možné tisknout po-
mocí studentské karty.

Rýsovna
V pátém patře se nachází prostory (místnost 534), které slouží k set-
kávání studentů i profesorů – ne ke společnému odpočinku, ale za 
účelem spolupráce na projektech, předávání znalostí… Rýsovna je 
otevřená v pracovní dny kromě čtvrtků, vždy v čase 8:00-16:00. Je 
možné ji zamluvit pro vlastní účely.

Areál
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Studovna
Ke studiu můžeš využít studovnu v prostorách FELu. Nachází se v 
přízemí.

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 průchodu spojovací 
chodbou prvním patrem.

Karlovo náměstí

Počítačová učebna
Při vstupu do budovy jdi po kruhových schodech až nahoru. Dojdeš k 
bustě R. Felbera, dej se doleva a po schodech vzhůru.

Firma Copia
Zde můžeš využít tiskové služby a najdeš tady i věci potřebné do školy, 
například šrouby k technickému kreslení. Často se musíš dozvonit.
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Studium
Zkouška konaná na úrovni A je těžší než zkouška úrovně B, přičemž 
příklady v písemné části bývají obdobné, rozdíl se týká především úst-
ní části zkoušky. U zkoušek je často vyžadována znalost teorie a definic.

Studium cizích jazyků
Za dobu studia na fakultě musíš složit na bakalářském studijním pro-
gramu jednu zkoušku z cizího jazyka a další v navazujícím magister-
ském studiu, ale z jiného cizího jazyka. Ke složení zkoušky není nutno 
absolvovat výuku - pokud jsi přesvědčen o svých znalostech ve vy-
braném jazyku, můžeš se na Ústavu jazyků FS přihlásit přímo ke složení 
zkoušky. Chceš-li si doplnit své znalosti před složením zkoušky, můžeš 
si zapsat jazykový kurz (počítá se jako volitelný předmět).

Užitečné odkazy
strojar.com je internetové fórum, kde ti spolužáci nabízejí pomoc 
při studiu v podobě studijních materiálu ke stažení nebo hodnocení 
vyučujících.



Proděkan:

Adresa:

Studijní oddělení:

Otevírací doba budov:

Webová adresa:

Sociální sítě:

Užitečné odkazy:

www.muvs.cvut.cz

Facebook: @masarykac

Ing. Kateřina Pavlíčková 
(+420) 224 353 169 
katerina.pavlickova@cvut.cz

Reditelka:

Kolejní 2637/2a
160 00 Praha 6

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

MASARYKŮV ÚSTAV
VYŠŠÍCH STUDIÍ
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MÚVS má postavení vysokoškolského ústavu. Nabízí akreditované 
studijní programy bakalářské, navazující magisterské a doktorské, 
jakož i výukové programy v rámci celoživotního vzdělávání. Hlavními 
oblastmi vzdělávání jsou ekonomicko-manažerské vzdělávání, in-
ženýrská pedagogika a jazykové vzdělávání.

Areál
Výuka probíhá v sídle MÚVS v ulici Kolejní 2a, v Praze Dejvicích, a  v pos-
luchárnách ČVUT  v budově CIIRC (ul. Jugoslávských partyzánů 1580/3, 
160 00 Praha 6).

Studijní oddělení
Nachází se v přízemí budovy, vlevo za recepcí. Všechny vyhlášky, před-
pisy a formuláře ke stažení nalezneš na webových stránkách MÚVS.

Informace pro studenty jsou též na nástěnkách u studijního oddělení.

V suterénu budovy najdeš kavárnu, kde si můžeš zakoupit menší 
občerstvení – bagety, saláty, těstoviny… V budově jsou také automaty 
na nápoje a občerstvení.

Charakteristika organizce
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Studium

Rozvrh
Tvůj rozvrh je pevně daný. Můžeš si také vybrat něco navíc z nabídky 
aktuálně vypsaných (povinně) volitelných předmětů. 

Studium cizích jazyků
Budeš studovat především angličtinu. Tvojí výhodou je, že můžeš 
navázat na svoji dosavadní znalost. Do skupiny budeš zařazen podle 
výsledku orientačního testu, který absolvuješ po zápisu před začát-
kem semestru. Ve vyšším ročníku si pak můžeš přibrat ještě další cizí 
jazyk (francouzštinu, němčinu, ruštinu nebo španělštinu). Můžeš také 
chodit na jazykové kurzy na specializovaném oddělení jazykové výuky 
JASPEX. 

Spolupráce se školou
Pokud během studia dosáhneš publikovatelných odborných výsled-
ků, můžeš je vhodně uplatnit při účasti na konferencích, např. na 
každoroční konferenci k poctě Albína Bráfa, z níž vychází recenzovaný 
sborník.

Během akademického roku se můžeš zapojit do kulturních, 
společenských a odborných akcí jako brigádník oddělení marketingu.

Užitečné odkazy

mail.cvut.cz – přístup ke školnímu emailu, kam ti budou chodit ofi-
ciální oznámení. 

www.muvs.cvut.cz

FB profil:  
www.facebook.com/Masarykac/

Anglický FB profil:  
www.facebook.com/MIASctu/
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Poradenství
Potřebuješ poradit nebo vyřešit problémy týkající se studia, jeho výbě-
ru nebo i samotného průběhu? Chceš nalézt podporu při řešení osob-
ních, rodinných, právních nebo i jiných problémů? Pravě pro Tebe je 
otevřen (CIPS). Neboj se nás navštívit! 

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

Pomůžeme Ti při orientaci ve studijním prostředí, při řešení nových 
situací a problémů spojených s náročným studiem.

Psychologické poradenství
Psycholožka PhDr. Daniela Roes 
psycholog@cips.cvut.cz

Poradce pro osobnostní rozvoj a kultivaci řeči
Eva Helebrantová 
Eva.Helebrantova@cvut.cz 

Diskrétně můžeš konzultovat a řešit své osobní problémy, krizové situ-
ace, mezilidské konflikty ve škole i v soukromí.

Sociálně-právní poradenství
Mgr. Miroslav Huml 
jurista@cips.cvut.cz

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

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

Pomůže Ti při hledání odpovědi na otázky spojené s hledáním smyslu 
života a jeho hodnot, o které se lze opřít, usnadní Ti orientaci v ducho-
vních proudech, připraví Tě ke křtu či svatbě.

Centrum informačních a poradenských
služeb ČVUT (CIPS)
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Akce pro studenty
Akce prvák – během dnů zápisů. Zeptej se nás na vše, co jsi nepocho-
pil. 

Semináře, besedy, dílny a přednášky
Během letního a zimního semestru pořádáme semináře, besedy, dílny 
a přednášky pro všestranný rozvoj studentské osobnosti. Sleduj infor-
mace o akcích na našich stránkách, na našem facebooku „CIPS ČVUT“ 
či twitteru. Doporučujeme také všímat si nástěnek v menzách a na 
fakultách, kde jsou vyvěšeny plakáty našich akcí. 

Projekty pro studenty

Projekt Studenti sobě
Možnost uspořádat svou vlastní dílnunebo seminář pro spolužáky - 
poskytneme prostor, poradíme  
a zajistíme propagaci.

Projekt Doučování
Tato stránka dává možnost studentům ČVUT, kteří mají problémy se 
studiem nalézt pomoc, a těm, kteří studují bez problémů, nabídnout 
své dovednosti druhým. www.cips.cvut.cz/doucovani

Projekt Můj život v počítači
Projekt prevence závislosti na internetu a počítačových hrách  
u studentů ČVUT, na stránkách projektu je k dispozici test závislosti a 
dále CIPS nabízí internetovou poradnu s psycholožkou, osobní konzul-
tace s poradkyní pro osobnostní rozvoj. 
www.cips.cvut.cz/prevence-zavislosti

Projekt Koučování
V centru nabízíme možnost konzultace s koučkou. Každý student 
ČVUT může projít koučovacím programem v rozsahu 1 - 4 koučo-
vacích setkání po 60 minutách. Více o projektu:  
www.cips.cvut.cz/koucovani 

Kde?
Studentský dům, Bechyňova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Jak?
Můžeš nás kontaktovat nejen osobně, ale také telefonicky, a to na čísle 
224 358 461 a 464 nebo e-mailem: cips@cvut.cz či pomocí sociálních 
sítí facebooku a twitteru.Kdy?
PO – ČT: 9:00 – 17:00 
PÁ   9:00 – 14:00
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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 organizace, která si klade za cíl rozvoj stu-
dentů v oblastech víry, filozofie, teologie, psychologie a dalších hu-
manitních věd.

V rámci cyklu „Ve středu ke Středu“ pořádáme přednášky a besedy  
s významnými osobnostmi. V minulosti nás navštívil například ministr 
kultury Daniel Herman, vojenský historik plk. Eduard Stehlík, nebo prof. 
Martin C. Putna. Nejinak tomu bude i nadále. V tomto akademickém 
roce bychom se rádi věnovali tématu islámu, který bychom poznali ne-
jen jako náboženství, ale i jako kulturní a politický fenomén. 
 
Vlastní program začíná každou středu během semestru cca ve 20.30  
v architektonicky zajímavě řešené kryptě kostela sv. Bartoloměje na 
Starém Městě pražském.

K dalším aktivitám patří studentská 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 bohosluž-
by

Mše sv. v úterý večer ve 20 hodin na strahovských kolejích je doprováze-
na moderní křesťanskou hudbou; středeční bohoslužbu, slavenou 
od 20 hod. v kostele sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském, do-
provází studentský sbor, orientující se především na klasickou hudbu. 
V jeho řadách vás samozřejmě též rádi uvítáme.

Akademický rok 2018/2019 zahájíme v kostele sv. Bartoloměje 10. 10. 
2018 ve 20:00 slavnostní bohoslužbou „Veni Creator Spiritus“. 

Kompletní nabídku, aktuální informace a důležité odkazy naleznete 
především na našem facebooku www.facebook.com/adscvut nebo na 
našich stránkách ads.cvut.cz

Akademická duchovní správa (ADS)
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sportu (dále ÚTVS) se sídlem ve Sportovním centru ČVUT (Pod Juliskou 
4, Praha 6).

Ředitel:  
Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

Sekretariát (místnost 204a): 
Miluše Čermáková, Irena Brůnová 
(+420) 224 351 881-2,  
(+420) 233 337 353

Všechny informace o tělesné výchově, zimních a letních kurzech a 
dalších sportovních aktivitách na ČVUT nalezneš spolu s přihláškou do 
hodin tělesné výchovy na webových stránkách ÚTVS www.utvs.cvut.cz
Tyto stránky doplňuje facebookový profil ÚTVS https://www.facebook.
com/utvs.cvut.cz, kde získáš spoustu zajímavých a aktuálních infor-
mací ze sportovního prostředí na ČVUT.

 Jak se přihlásíš do hodiny TV?
1) Zapíšeš si povinnou/volitelnou TV pod příslušným kódem (liší se po-
dle fakulty

Tělesná výchova na ČVUT
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Kariérní centrum zajišťuje možnosti osobního rozvoje pro studenty, učí 
je soft skills a další dovednosti, které si neosvojí na odborných před-
náškách, ale potřebují je přitom denně. Cílem KC je podporovat stu-
denty v tom, co opravdu chtějí, co umí, co je baví a co jim dává smysl. 
Pomáhá jim najít své silné i slabé stránky a také způsoby, jak se dál 
rozvíjet.

Kariérní centrum inzeruje volné pozice technicky zaměřených firem, 
zveřejňuje stáže, ale i akce a soutěže, které pomohou mladým lidem 
nabrat zkušenosti. Připravuje studenty na realitu trhu práce a pomáhá 
jim se zorientovat a připravit. 

Služby Kariérního centra:
• kariérní poradna (kam směřovat, silné a slabé stránky, styl a efek-

tivita práce)
• personální poradna (CV, motivační dopis, příprava na pohovor)
• koučink (stanovení cíle a pomoc s jeho dosáhnutím)
• mentoring (spolupráce s odborníkem z praxe)
• osobnostní testování
• semináře a workshopy
• knihovna osobního rozvoje
• Kurz Podnikni to (pro začínající podnikatele a každého, kdo má 

nápad na projekt)

Pokud nevíš, kam dřív, můžeš se jen zastavit na kafe, probrat, co řešíš, a 
profíci v KáCéčku tě nasměrují tam, kde to pro tebe bude nejpřínosně-
jší – ať už řešíš práci, studium nebo osobní život. 

Novinky a akce, na které je potřeba se vždy přihlásit, můžeš odebírat 
v newsletteru. Všechny služby KC jsou pro studenty a absolventy (3 
roky po ukončení studia) zdarma.

Celé ČVUT

kariernicentrum.cz

kariera@cvut.cz                           +420 224 353 412

Kariérní centrum ČVUT
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Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 

michaela.posledni@cvut.cz          +420 224 358 440

https://ist.cvut.cz

Výpočetní a informační centrum (VIC) je celoškolské pracoviště ČVUT. 
Úkolem VIC  je zajistit centrální části infrastruktury včetně poskytování 
služeb a aplikací v oblasti ICT. 

Naším posláním je koordinovat, integrovat a rozvíjet aktivity školy 
související s IT. Jsme partnerem fakultám a součástem univerzity ze-
jména při bezpečném zajišťování společných  služeb se zaměřením na 
udržitelnost rozvoje a provozu centrálních komponent a aplikací v sou-
ladu s legislativou a vnitřními pravidly.

Náš tým je na množství témat a možný rozvoj limitovaný, ale odborně 
zdatný a lidsky pozitivně naladěný. Pokud máte o tuto oblast zájem, 
tak jsme otevření a ochotní se podělit o práci i radost z výsledků. Pros-
tě se ozvěte.

Pokud začínáte s IT na ČVUT jako student, tak pro Vás bude užitečné 
projít si následující informace:
https://ist.cvut.cz/moje-it/jsem-student/

Výpočetní a informační centrum
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(+420) 224 311 105 
bubenec@suz.cvut.cz

Kolejní klub
Mezi Bubenečskou kolejí a kampusem leží ulice Jugoslávských par-
tyzánů. Před budovou se nachází travnaté prostory ideální k odpočinku. 
V bezprostřední blízkosti je Národní technická knihovna. 

Vybavení
• třílůžkové pokoje
• sociální zařízení a kuchyňka na každém patře

Internet
Po zaregistrování se ve studovně (v době nástupů je možnost každý 
den) Ti bude k dispozici připojení k internetu, a to přes ethernetový 
kabel nebo prostřednictvím Wi-Fi. V rámci interní sítě si lze naladit i 
digitální televizi v experimentálním provozu. Internetové připojení 
spravuje klub Buben.

Sport
V areálu kolejí je nově opravené sportovní hřiště. Jeho užívání je 
zpoplatněno, ale můžeš vyžadovat slevu na ISIC. Klub Buben také 
nabízí posilovnu.

Zábava
Většinu takového vyžití ti poskytuje zmiňovaný klub Buben. Díky němu 
je například vybavená klubovna, která se také využívá například pro 
setkání filmového klubu i pro jiné akce. Jako člen klubu dostaneš další 
možnosti, jak se v klubovně zabavit. Více proto na straně XYZ. Dalšími 
prostory, které klub spravuje, je například grilcentrum nebo studovna 
s tiskárnou.

Bubenečská kolej
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Dejvická kolej se nachází v blízkosti jednoho z východů z metra - mezi 
ní a budovami fakult ČVUT je část areálu VŠCHT. Kapacita koleje je 
přes 130 lůžek. Potkáš na ní hodně studentů ze zahraničí. V rámci 
koleje funguje i hostel.

Vybavení
• buňkový systém, jedno- až třílůžkové pokoje (nejčastěji 

dvoulůžkové)
• společné sociální zařízení a kuchyňka na každé buňce
• Společenské prostory jsou sdílené se Sinkuleho kolejí.

Internet
Připojení k internetu spravuje klub Sincoolka. Abys ho mohl využí-
vat, musíš být jeho členem. Dostaneš tak možnost zaregistrovat své 
zařízení. Prostřednictvím tohoto členství můžeš například také sledo-
vat streamovanou televizi.

Dejvická kolej
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(+420) 233 051  111, (+420) 234 678 600 
masaryk@suz.cvut.cz 
Vladimira.Prihodova@cvut.cz

Masarykova kolej se nachází pět minut chůze od dejvického kampusu - 
mezi ním a ulicí Evropská. Před budovou koleje se nachází menší park. 
V roce 1998 byla budova kompletně rekonstruována. Vstup do pokojů 
a studoven je řešen elektronickými zámky na čipovou kartu. Pobývá 
zde téměř šest set studentů, z nichž přibližně polovina je z cizích zemí. 
Některé pokoje slouží jako hotel nebo hostel.

Vybavení
• dvou a třílůžkové buňky
• dvoulůžkové partnerské pokoje  

s vlastním příslušenstvím
• kuchyňka, koupelna i záchod na buňce/pokoji

Stravování
Přímo v budově najdeš menzu, která vaří přes týden dvě jídla k obědu 
a k večeři, kromě pátka kdy není večeře a víkendu kdy se nevaří. Dále 
poskytuje po celý týden snídaně. Nabídku přes týden doplňuje Aka-
demická restaurace.  Dále se v okolí do zhruba 100m od koleje nachází 
večerka, pizzerie a několik restaurací.

Internet
Připojení do akademické sítě poskytuje kolejní klub Masařka. K dis-
pozici je připojení strukturovanou kabeláží o rychlosti min 100 Mbps a 
také WiFi ve všech pokojích a klubových místnostech.

Sportovní vyžití
Najdeš zde dobře vybavenou posilovnu a tělocvičnu, kam si můžes 
kupříkladu dojít zaboxovat a vypustit trochu páry. V blízkém okolí naj-
deš Sportovní centrum Kotlářka a řadu posiloven. 

Masarykova kolej
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Studentské organizace
O kolejní život a vybavení pro studenty se stará klub Masařka - více o 
tom, co ti může nabídnout, na straně XYZ. Na koleji také sídlí Interna-
tional Student Club (ISC, více).

Zábava
V budově koleje je k dispozici Studentský Klub s tanečním parketem, 
který je vybaven kvalitní audiotechnikou pro pořádání akcí. Pokud jsi 
zde ubytovaný/á, můžeš si klub, včetně audiovybavení, zapůjčit pro 
pořádání vlastní akce.
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(+420) 224 311 240 
e-mail: orlik@suz.cvut.cz

Kolej Orlík je na stejné ulici jako kolej Bubeneč, nachází se však blíže 
“kulaťáku”. V letech 2003 a 2004 byl kompletně zrekonstruován. Na 
koleji pobývá méně než dvě stě studentů, což je poměrně drobný 
kolektiv - brzy budeš každého znát alespoň od vidění.

Vybavení
• jedno/dvoulůžkové pokoje
• kuchyňka i sprcha na pokoji

Internet
Provoz počítačové sítě spravuje kolejní klub Orlík.

Zábava a sportovní vyžití
V budově koleje můžeš využívat klubovnu a tam se bavit například  
u stolního fotbálku, případně se nabízí navštívit přilehlé hospody. U 
jedné z nich - Pětníku -  se také nachází hřiště, na kterém můžeš pro-
vozovat své sportovní aktivity. Podobně můžeš učinit i ve fitcentru na 
koleji.

Kolej Orlík
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(+420) 224 390  113, (+420) 224 678 400 
sinkule@suz.cvut.cz

Sinkuleho kolej sousedí s Dejvickou.

Vybavení
• jedno až čtyř lůžkové pokoje (nejčastěji dvou lůžkové)
• společná sociální zařízení na každém patře
• společná kuchyňka s lednicí na každém druhém patře

Internet
Stejně jako při Dejvické koleji ho postkytuje klub Sincoolka.

Zábava a sportovní vyžití
Klub Sincoolka spravuje počítačovou síť, posilovnu, multimediální 
místnost, kolárnu a pořádá množství akcí během semestru. Dalším vy-
bavením koleje je osm studoven.

Hlávkova kolej
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(+420) 234 678 450 
podoli@suz.cvut.cz 
kolejního klub: Pod-O-Lee  
(web: pod.cvut.cz)

Vybavení
• buňkový systém s jedno, dvou  

a třílůžkovými pokoji
• WC, sprcha a kuchyňka na buňce 
• jedno nebo dvoulůžkové pokoje  

s umyvadlem na pokoji 
• společné kuchyňky, sprchy a WC na chodbách
• jedno, dvou nebo třílůžkové pokoje
• společné kuchyňky, WC a sprchy na chodbách 

V počítačové učebně, kterou spravuje Pod-O-Lee, je možnost tisknout 
na klubové tiskárně nebo využít plátna na projekci.

Dopravní spojení 
• metro, linka C, stanice Pražského povstání
• tramvaj 18, zastávka pražského povstání
• autobus 193, zastávka Pražského povstání
• autobus 121, zastávky Pražského povstání, Děkanka
v noci:
• autobusy 904, 905, 910
• tramvaj 93
Okolí
Areál kolejí se skládá z celkem šesti bloků, menzy, administrativní 
budovy s vrátnicí. Koleje se nachází v klidné části Prahy. Nabízí se mno-
ho prostor ideálních pro relaxaci, v letních měsících jsou to zejména 
travnaté plochy. V blízkosti je sídlo České televize, atletický stadion 
Děkanka nebo prodejna Kytary.cz.

Stravování
Podolská menza nabízí denně obědy a večeře. Případně je denně 
otevřeno Tesco Express u stanice metra Pražského povstání. Nedaleko 
od koleje je také obchodní centrum Arkády, dosažitelné pěšky nebo 
metrem – na stanici metra Pankrác.

Koleje Podolí
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Internet 
Připojení je spravováno klubem Pod-O-Lee. 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 připo-
jit i bezdrátově. K dispozici je také vybavená počítačová učebna  
s připojením na internet, která se nachází na bloku C. 

Sport
V areálu koleje k dispozici dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, 
hrají se zde různé sporty, od tenisu až po volejbal. Klub Pod-o-Lee 
spravuje sportoviště v budově menzy, které zahrnuje posilovnu, 
tělocvičnu nebo saunu. Nabízí například masáže nebo kurzy, ať už jógy 
nebo boxu. Sportoviště také pořádá seminář „Jak cvičit“ zaměřený na 
nácvik správné techniky cviků a správné životosprávy, ale i akce ryze 
soutěžní, jako je Benchpress či Pod-Cross.

Studentské organizace
Kolejní život spravuje klub Pod-O-Lee, stará se tedy o mnohé zájmové 
místnosti a pořádá četné akce, aby zpestřil akademický rok. Pokud ch-
ceš diskutovat o dění na koleji, cokoliv hledáš nebo poptáváš, připoj 
se do skupiny koleje Podolí na Facebooku (facebook.com/podolee). 
Nebo napište dotaz na email PR@pod.cvut.cz

Zábava
Volný čas ti zpříjemní klubové kolejní místnosti, kde najdeš například 
fotbálek, kulečník, ping-pong, Xbox, DDR taneční podložky nebo 
deskové hry. Využít můžeš i hudebnu na bloku B, což je vybavená a 
odhlučněná místnost, která poslouží pro cvičení na hudební nástroje, 
ale i hudební produkci.

V okolí koleje můžeš navštívit rozličné podniky. Přímo v suterénu bloku 
C se nachází klub U Dna. Na bloku A pak sídlí čajovna Aladin, která 
nabízí i vodní dýmky. V budově menzy můžete navštívit klub Madona 
music bar.
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kontakty: závislé na bloku, více na  
suz.cvut.cz/koleje/koleje-strahov

kolejní klub: Silicon Hill  
(web: siliconhill.cz)

Koleje Strahov tvoří celkem 12 bloků, přičemž ten první je zřízen k 
administrativním účelům a najdeš tady také praktického lékaře. Blok 
8 pak podstoupil komplexní rekonstrukci, a proto se od ostatních 
výrazně liší – jak životním prostorem, tak i cenou ubytování. Mnohým 
prvákům byla přidělena právě tato kolej. Jméno možná nese negativní 
pověst, ale nemusíš se ničeho bát. Většina kolejí je nedávno rekon-
struovaná – v zimě tady neumrzneš, stejně tak nejsou pravidlem žád-
né plísně nebo hmyz. Tvoje životní prostředí závisí hlavně na tobě a na 
tvých spolubydlících. Právě to je možná kámen úrazu, protože na jed-
nom bloku jsou vás stovky. Vezmeme-li v úvahu celé koleje, je Strahov 
bydliště největšího počtu studentů v republice, což nese četné výhody. 
Téměř jistě si tady najdeš nové kamarády a spolubydlící z bloku se s 
trochou nadsázky mohou snadno stát tvou druhou rodinou – pokud se 
naučíte v klidu spolužít.

Vybavení
• nejčastěji dvoulůžkové pokoje, výjimečně vícelůžkové, lze zažádat 

I o “single” pokoj
• společná sociální zařízení na každém podlaží
• buňkový systém s dvěma dvoulůžkovými pokoji, koupelnou a 

kuchyňkou (blok 8) 

Neteče voda ve sprchách, jsou ucpané výlevky umyvadel, někde se 
nesvítí? Nahlas závadu na www.suz.cvut.cz/zavady, login jako do 
KOSu.

Silicon Hill spravuje studovny na blocích a také počítačovou studovnu 
na bloku 4.

Koleje Strahov



82

U
B

Y
TO

V
Á

N
Í

Dopravní spojení 
• autobusy 143, 149, zastávka Koleje Strahov (ke stanici metra A 

– Dejvická, přičemž vystoupit můžeš na zastávce Vítězné náměstí)
• autobus 176, zastávka Stadion Strahov (ke stanici metra B – Karlo-

vo náměstí nebo tramvají – Švandovo divadlo)
• autobus 191, zastávka Stadion Strahov (ke stanici metra B – 

Anděl)
• lanová dráha, Petřín
v noci:
• autobus 910, zastávka Stadion Strahov
• tramvaj 97, zastávka Malovanka (počítej ale s výšlapem)

Okolí
Strahov se nachází až překvapivě blízko centru města – pokud budeš 
mít chuť, můžeš podniknout půlhodinovou procházku přes Petřínské 
zahrady a parky až k Pražskému hradu, cestou tak navštívíš krásné 
prostory Strahovského kláštera. Samotný Petřín je však atrakcí hodnou 
návštěvy – na rozhledně dostaneš příležitost získat nadhled (doslova) 
nad Prahou, stejně tak jako na četných vyhlídkách v přilehlém parku. 
Díky lanovce je na dosah i ta část města, kde se to tolik nehemží tur-
isty – sjeď na Újezd a vyraž k Národnímu divadlu, na Střelecký ostrov… 
Navštívit můžeš i nedaleké Švandovo divadlo, pokud by ses chtěl kul-
turně obohatit. Na Andělu, kam se také dostaneš během čtvrt hodiny, 
je pak příležitost jít do kina. 

A i na druhé straně je zajímavá „památka“ – obří strahovský stadion. 
Dál za ním je pak další, rozsáhlý park – Ladronka.

Mezi praktické věci v okolí patří zmiňovaný lékař nebo pobočka pošty 
přímo u areálu kolejí. 

Stravování
Přímo v areálu kolejí funguje samoobsluha, kde sice musíš počítat s 
takzvanou vysokohorskou přirážkou, avšak za to, že si tam můžeš za-
jít v teplácích, to někdy stojí. Na bloku jedna je v provozu snackbar. 
Větší nákupy je příhodné podniknout například v obchodním centru 
na Andělu, kde je Tesco a kam se rychle dostaneš prostřednictvím MHD, 
případně zajet na Vypich, kde je Kaufland. Pokud se ti nechce vařit, 
není však nic jednoduššího než využít menzu a restauraci, které jsou 
také přímo při kolejích.
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Internet 
Připojení k internetu spravuje klub Silicon Hill. Je provedeno strukturo-
vanou kabeláží, kde každý má k dispozici veřejnou IP adresu. Wi-fi je na 
pár místech a nově se začíná pokrývat celý areál kolejí Strahov. Každý 
uživatel má svou emailovou schránku, je zde řada specializovaných 
serverů, které jsou studentům k dispozici, pokud se stanou aktivními a 
doplní řady strahovských adminů. Jako neaktivní člen klubu však může 
využít internetové připojení na dvou zařízeních.

Sport
Nejen studenti mohou využít víceúčelová hřiště před bloky – hraje se 
na nich fotbal, volejbal, basketbal, volejbal a další hry, a to za každého 
počasí. Pořádá se zde například Strahovská fotbálková liga. Klíče jsou 
na vrátnici bloku 9.

Před blokem 5 je k dispozici 20-metrová lezecká stěna. Strahovský 
stadion nabízí plavecký bazén nebo sportcentrum s kurty na squash. 
V širším okolí nalezneš posilovnu a beachvolejbalové hřiště (naproti 
firmě NH-Car) a další sportcentrum se soláriem, saunou a tenisovými 
kurty se nachází na Malovance. 

V neposlední řadě si můžeš zasportovat i jako člen Silicon Hillu – v 
menších blokových posilovnách jako řadový člen (nutná registrace u 
správce posilovny) nebo v rámci „Fitness členství“ ve velké posilovně 
při bloku 2. 

Zároveň studenti organizují tzv. Blokové hry, jakýsi semestrální turnaj 
mezi jednotlivými bloky, z disciplín například ranní rozcvičku se Stra-
hováčkem (červený maskot klubu Silicon Hill) či Strahováčku, nezlob 
se (kde každý blok nasadí do hry 4 své obyvatele jako figurky do leg-
endární hry Člověče, nezlob se), pro více informací se neboj zastavit za 
svým zástupcem bloku.

Studentské organizace
O kolejní život na Strahově se starají kluby Sillicon Hill, Čajovna (na 
bloku 6) a STOH (klub STOlních Her, také na bloku 6). Klub Silicon Hill 
je pak také prostředníkem mezi SÚZ a studenty. V jeho rámci probíhá 
mnoho projektů a akcí, spravuje také mnohé zájmové místnosti. Více o 
těchto klubech v kapitole organizace.
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Zábava
Klub Silicon Hill má na starost vybavení jako jsou hudebny, ateliéry, 
klubovny a jiné společenské místnosti, také například grilcentrum. 
Nabízí ti ale i jiné možnosti vyžití - od chovu včel přes 3D tisk až po 
taneční a výtvarné kroužky.

V areálu kolejí se také nachází podniky, které můžeš s kamarády 
navštívit. Jsou to Restaurace Petřín na bloku 8, kluby na blocích 1, 7, 
10 a 11 (zejména klub 007 ti umožní během roku navštívit rozmanitou 
škálu koncertů) a nakonec klub “Erko” vedle samoobsluhy, který by měl 
fungovat nonstop.
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Sinkuleho kolej
Zikova 702/13
160 00 Praha 6
tel.: 224 390  113 224 678 400

e-mail: sinkule@suz.cvut.cz

Sinkuleho kolej sousedí s Dejvickou.

Vybavení
• jedno až čtyř lůžkové pokoje (nejčastěji dvou lůžkové)
• společná sociální zařízení na každém patře
• společná kuchyňka s lednicí na každém druhém patře

Internet
Stejně jako při Dejvické koleji ho postkytuje klub Sincoolka.

Zábava a sportovní vyžití
Klub Sincoolka spravuje počítačovou síť, posilovnu, multimediální 
místnost, kolárnu a pořádá množství akcí během semestru.

Dalším vybavením koleje je osm studoven.
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Adresa:

Snídaně:

Obědy:

Večeře:

Thákurova 1, 160 00 Praha 6

Náměstí Sítná 3105, Kladno

PO - ČT 17:30 - 20:00

PO - PÁ 10:30 - 14:30

PO - PÁ 07:00 - 10:00

Nevydávají se

Nevydávají se

PO - PÁ 10:30 - 14:00

Menza Kladno

Masarykova kolej
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Adresa:

Snídaně:

Obědy:

Večeře:

Adresa:

Snídaně:

Obědy:

Večeře:

Na Lysině 772/12, 147 45 Praha 4 - Podolí

Jezdecká 1920, 16017, Praha 6 - Strahov

Nevydávají se

PO - ČT 17:00 - 20:30

PO - ČT 11:00 - 14:30 PÁ 11:00 - 14:00

PO - ČT 17:00 - 20:00

PO - PÁ 11:00 - 14:30

PO - PÁ 06:30 - 09:30

Menza Strahov

Menza Podolí
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Adresa:

Snídaně:

Obědy:

Večeře:

Snídaně:

Budova FD - Horská 3,128 03, Praha 2

Bílá 2571/6, Praha 6 - Dejvice

Nevydávají se

Nevydávají se

PO - PÁ 10:30 - 14:30

Nevydávají se

Nevydávají se

PO - PÁ 10:30 - 14:30

Výdejna Horská

Menza Studentský dům
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Adresa:

Snídaně:

Obědy:

Večeře:

Adresa:

Snídaně:

Obědy:

Večeře:

Karlovo náměstí 13, 121 35, Praha 2

Jugoslávských partyzánů 3,160 00 Praha 6 - Dejvice

Nevydávají se

PO - PÁ 10:45 - 14:30

PO - PÁ 07:30 - 10:00

Nevydávají se

Nevydávají se

PO - ČT 10:30 - 14:30 PÁ 10:20 - 14:00

Výdejna Karlovo náměstí

Technická menza
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Celé ČVUT

su@su.cvut.cz

su.cvut.cz. 

Studentská unie ČVUT představuje organizaci studentů, kteří ve svém 
volném čase chtějí dělat něco navíc a kteří chtějí být jak přínosem pro 
svoji školu, tak i pro ostatní studenty. Skládá se z několika klubů – kole-
jních, zájmových a externích. Je jen na tobě, do jakého klubu se přidáš. 
Můžeš si prohlubovat znalosti v jazycích, technických oblastech nebo 
se podílet na organizaci různých projektů. Studentská unie je také o 
zábavě. V průběhu roku se můžeš účastnit jako návštěvník nebo se 
podílet jako organizátor na spoustě společenských, sportovních a 
vzdělávacích akcích. 

Ahoj Techniko! 
Je projekt, kterým zahajujeme nový akademický rok na ČVUT. Začíná 
Akcí Prvák, což jsou infopointy na jednotlivých fakultách, kde se stu-
dentů vyšších ročníků můžeš zeptat na cokoliv, s čím si nebudeš vědět 
rady. Následuje hudební festival Strahov OpenAir a vše zakončuje 
veletrh studentských organizací Žij Studentský Život.Bližší informace 
najdeš na webu ahojtechniko.cz.

Vánoční večírek Studentské unie ČVUT 
Večírek ke konci zimního semestru a oslavě blížících se vánočních 
svátků. Pravidelně se ho účastní aktivní členové Studentské unie ČVUT 
a také vedení školy. Jde o příjemný formální večírek s doprovodným 
programem, živou hudbou, který naposledy konal v prostorách Písecké 
brány na Hradčanech.  Bližší informace najdeš na webu: su.cvut.cz/va-
nocni-vecirek

Studentský ples ČVUT 
Studentský ples ČVUT je další tradiční akce pořádaná v prostorách 
Masarykovy koleje v Dejvicích. Každý ročník se nese v duchu určitého 
tématu a je jen na Tobě, jestli přijdeš v kostýmu nebo v obleku. My 
Ti slibujeme noc plnou dobré hudby, zábavy, soutěží, tomboly a přek-
vapení. Bližší informace najdeš na webu su.cvut.cz/studentsky-ples

Studentská unie
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Souboj fakult
Celoroční sportovní seriál Souboj fakult, který umožňuje studentům 
reprezentovat jejich fakulty v různých disciplinách. Přes celý akadem-
ický rok se pořádá celkem 6 turnajů (volejbal, bowling, florbal, frisbee, 
fotbal, street basketball). Vše vrcholí na rektorský den, kdy se soutěží 
v posledním sportu – závodu dračích lodí. Toho se také účastní nejvíce 
lidí, a to včetně samotného rektora ČVUT. Bližší informace najdeš na 
webu soubojfakult.su.cvut.cz,

Pokud Tě zaujala některá z akcí, neváhej se k nám přidat. Dveře máme 
otevřené komukoliv a rádi Tě mezi sebe přijmeme. Může se jednat o 
šikovného grafika, technika, fotografa, organizátora, hráče v kapele... 

Ručíme Ti za to, že se s námi nebudeš nudit a zažiješ opravdu skvělé 
věci. Navíc, mnohé z těchto zkušeností můžeš uvést do svého živo-
topisu a být tak o krok dál při hledání praxe. Více informací najdeš 
přímo na stránkách www.su.cvut.cz nebo se můžeš informovat na:  
su@su.cvut.cz. 
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Jsme externí klub Studentské unie ČVUT, tudíž vítáme studenty nejen 
z ČVUT.

Jsme skupina nadšenců, která se snaží přiblížit profesionální streamo-
vací produkci. Věnujeme se videu, fotografii i zvuku.

Ovšem nejvíce nás baví streaming a projekce naživo. Máme také 
spoustu pravidelných akcí, na kterých se podílíme s partnery, jako jsou 
konference s Cesnetem, Febiofest i zápasy Engineers Prague. V rámci 
spolupráce v SU ČVUT také natáčíme dění na půdě ČVUT i mimo ni. 

Snažíme se vzdělávat navzájem v rámci klubu, ovšem občas se nám 
podaří školení s domluvenými externisty nebo zařídit exkurze.
Kromě toho mají jednotlivci přístup do studia, kde mohou pracovat na 
počítačích a zdokonalovat se v tom, co je baví.

Nikdy není pozdě začít s něčím novým! Pokud máš zájem o naši čin-
nost, stačí napsat na náš email či facebook a vše ostatní už vyřešíme 
osobně.

Místnost O-210, Masarykova kolej

www.avc-cvut.cz

info@avc-cvut.cz

Audiovizuální centrum studentu ČVUT z.s.
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Kontakt: 

Webová adresa: 

Místo působení: 

Popis činnosti: 

Celé ČVUT

bestprague.cz

prague@best.eu.org

BEST Prague

Hledáš způsob, jak se více zapojit do studentského života? Chceš 
si vyzkoušet organizaci projektů až pro stovku lidí, vést tým nebo si 
zlepšit jazykové znalosti? Pak je BEST Prague tou pravou volbou! BEST 
(Board of European Students of Technology) je mezinárodní organizací 
sdružující studenty techniky z 97 univerzit po celé Evropě. Naším cílem 
je rozvíjet studenty všech technických oborů a umožnit jim získávat 
znalosti a zkušenosti nad rámec jejich studia. Co děláme? Mezinárod-
ní akademické kurzy na různá témata konané od Islandu až po ruský 
Jekatěrinburg. Můžeš být naším členem a organizaci této akce si 
vyzkoušet na vlastní kůži, nebo s námi pro začátek prostě jen vyjeď 
– stačí napsat motivační dopis, zaplatit pár éček a těšit se. Kurzy jsou 
pořádány v průběhu celého roku a sjíždí se na ně studenti z celé Ev-
ropy, takže o zábavu je rozhodně postaráno. Technické soutěže UnIT 
a EBEC, které prozkouší tvoje dosavadní znalosti, naučí Tě spoustu 
nového a třeba i posunou blíž k vysněné práci. Mimo to můžeš vyhrát 
i super ceny. A opět platí, že vyzkoušet si organizaci akce pro stovku 
lidí a desítku firem, je zkušenost k nezaplacení. Tréninky na soft skills, 
které školí trenéři z řad BESTu i našich firemních partnerů. Zvládáme 
všechno – time management, grafický design i točení piva. A taky jsme 
parta kamarádů, co spolu chodí na pivo, jezdí na vodu, nebo čas od 
času snídá v trávě.

Tak neváhej! Napsat můžeš taky email na hr@bestprague.cz
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Už jsi nejspíš slyšel o Studenské unii, ale věděl jsi, že v rámci Studen-
stké unie existuje klub, který se tváří jako Čajovna? Klub Čajovna je zá-
jmový studentský klub sídlící na Strahově, a ačkoliv pro běžného
návštěvníka působí jako každá jiná čajovna, tak pod skořápkou se 
schovává mnohem více. Studentská samospráva vytváří jedinečné 
prostředí přitahující stejně smýšlející individua.

Pokud se chceš stát jedním z nás, nabýt vědomostí o čajové a dýmkové 
kultuře, nebo s přáteli jen zajít na dýmku a čaj, neváhej nás kontak-
tovat na Facebooku, či k nám doraž. Jsme ti k dispozici ve všedních 
dnech od 18:30 do 23:00.

Koleje Strahov – Blok 6

Klub Čajovna



O
R

G
A

N
IZ

A
C

E

95

Kontakt: 

Webová adresa: 

Místo působení: 

Popis činnosti: 

Pořádáme exkurze a přednášky s dopravní a technickou tematikou 
(například exkurze po pražškých nádražkách) . Zároveň se snažíme 
zlepšovat atmosféru na FD akcemi jako Noc na fakultě, grilováním 
na dvorku fakulty, pivní štafetou a spoustou dalších akcí. Vznik-
li jsme hlavně kvůli seznamováku fakulty dopravní - naší největší 
akcí. Pokud jdeš na dopravku, určitě se zúčastni, je to naše nejvyma-
zlenější akce a určitě stojí za to! Na dopravce se pohybujeme více 
jak pět let, tak dokážeme pomoci i se studiem a různými problémy. 
 
Nejjednodušší je zúčastnit se některé z našich akcí a poptat se ně-
jakého organizátora. Seznam akcí nejlépe najdeš na našem facebooku.

Fakulta dopravní ?VUT

efd.su.cvut.cz

klubefdrive@su.cvut.cz

eFDrive
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Jsme univerzitní hokejový tým, reprezentující nejen ČVUT, ale i ČZU 
a VŠE v Praze. Zatím každý rok jsme se probojovali do play off, takže 
nejsme žádné béčka. Jsme parta mladých lidí, kteří táhnou za jeden 
provaz, a to jak na ledě, tak i mimo něj! Náš přátelský kolektiv je pro-
slulý stejně jako oslavy našich vítězství. Účastníme se skoro každé uni-
verzitní akce, takže jestli tě zajímá víc, tak se klidně zeptej. Naše hráče 
či fanoušky poznáš lehce podle naší kolekce oblečení a módních do-
plňků, která na univerzitě frčí.

Místa je mezi námi stále dost! Každý rok se rozrůstáme, proto rádi 
přijmeme šikovné lidi, kteří mají hlavu plnou zajímavých nápadů a 
potřebují prostor pro realizaci. Uplatnění u nás najdou kromě hoke-
jistů i nadšení novináři, fotografové, grafici, markeťáci a další dobrovol-
níci, kteří u nás nastartují svojí zářivou kariéru. Tak se nestyď a napiš 
nám na FB, IG nebo mail. Nebo prostě jen přijď fandit a dát si pivo!

ZS Hvězda Praha (Bořislavka - metro A)

info@engineersprague.cz

info@engineersprague.cz

Engineers Prague
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V rámci naší pravidelné i nepravidelné činnosti se účastníme exkurzí i 
bádacích akcí u nás i v zahraničí (Slovinsko, Itálie, Irsko) a to především 
v jeskynních a podzemních dílech běžně veřejnosti nepřístupných. 
Věnujeme se výzkumu podzemí, jeskynního života i zpřístupňování 
nepřístupných částí podzemí. V rámci pravidelné činnosti organizu-
jeme volitelný kurz instruktora speleologie a speleoalpinismu (jediný 
v ČR) ve kterém se zabýváme technikami překonávání překážek po-
mocí lan, pohybu v podzemí, stavbě a provozu lanových lávek, tech-
nickému lezení, karsologii či grilování.

Chceš se připojit? Pokud se k nám chceš připojit, podívej se začátkem 
semestru (nebo později) na naše webové či facebookové stránky, zjisti, 
kdy máme úvodní setkání a doraz na něj.

FBMI, vítáme ale studenty z celého ČVUT

http://speleo.fbmi.cvut.cz/

speleo@fbmi.cvut.cz

Speleologický klub FBMI
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ISC už 20 let podporuje mezinárodní komunitu na ČVUT. Krom Bud-
dy programu pořádáme každý týden řadu akcí - namátkou třeba 
Pub Crawl, Lasergame, Cafe Lingea a mnoho dalších. Rádi tě na nich 
uvidíme a jestli budeš chtít, můžeš nám pomoct i s jejich organizací. 
Pořádáme akce od menších posezení přes soutěže pro několik teamů 
až po velké celodenní akce s přednáškami a doprovodným program-
em. V naší společnosti vždy najdeš mnoho otevřených lidí co se nebojí 
výzev a vymýšlení nových věcí. Dohromady se zahraničními studenty 
se snažíme zpříjemnit si studentská léta a poznávat nové věci.

Zaujali jsme tě? Podívej se na náš Facebook, jaké události pořádáme v 
nejbližší době. Napiš přes Messenger nebo mail, stavit se můžeš rov-
nou i u nás v  ISC Pointu. Jen zajdi a uvidíš, co vše děláme.

Masarykova kolej, místnost R304.

isc.cvut.cz/buddy

isc@isc.cvut.cz

International Student Club
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Jsme dobrovolnická skupina studentek Fakulty elektrotechnické ČVUT 
v Praze a učíme děti základy IT a elektrotechniky. Pořádáme work-
shopy pro děti od 10 do 15 let. Vše organizujeme zdarma, aktuálně 
máme pět různých témat: roboty z LEGO MINDSTORMS, programování 
ve SCRATCHI, elektrické obvody s BOFFINEM, algoritmizace s OZOBOTY 
a elektrotechnika s MICRO:BITEM. Pro účastníky zařizujeme exkurze do 
IT a technologických firem, aby děti věděly, jak vše vypadá v praxi. Také 
organizujeme soutěže a máme i program na veřejných akcích jako 
je Muzejní noc, Makerfaire, Noc vědců, FELFEST, Festival vědy a jiné. 
Prohlédnout si naše kouzla můžete na webu, youtube nebo na sociál-
ních sítích. Jsme unikátní tím, že si všechno vyrábíme samy, díky čemu 
se učíme týmové práci, vývoji webových aplikací, grafiky, PR, manage-
mentu či kreativnímu vymýšlení programu na workshopy či externí 
akce. Naším cílem je rozšířit povědomí o tom, že IT a technika je pro 
všechny, a zároveň budovat komunitu holek se stejnými zájmy.

ČVUT FEL

www.witches.cz

witches@fel.cvut.cz

wITches
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Pokud máte rádi hudbu, hrajete na hudební nástroj a chtěli byste
relaxovat v kolektivu stejně naladěných kolegů, přijďte do Akadem-
ického orchestru ČVUT.
Pod vedením profesionálního dirigenta si zahrajete skladby různých
stylů a období. Obtížnosti partů jsou upravovány přímo pro váš 
umělecký level. Uplatní se každý, kdo má rád hudbu. Jak již bylo zmíně-
no, jedná se o amatérský orchestr, jehož členy jsou studenti z ČVUT 
spolu se studenty z jiných pražských vysokých škol. Navíc se během 
roku v orchestru vystřídají i studenti,kteří do České republiky přicestu-
jí díky výměnnému programu. Můžeš si tedy vyzkoušet ve svém vol-
ném čase cizí jazyky tou nejpříjemnější formou. Ne nadarmo se říká, že 
hudebníci jsou skvělá parta. Tady to platí dvojnásob!

Pravidelně koncertujeme v Betlémské kapli a dalších koncertních
sálech.

Pokud se chcete zapojit kontaktujte nás na mailu nebo na www.
stránkách , přijďte se podívat na zkoušku, kontaktujte kohokoli
z orchestru nebo se zastavte na koncertě.

Akademický orchestr ČVUT
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Klub Sincoolka se stará o život na Sinkuleho a Dejvické koleji. Jedním ze 
základních poslání je provoz internetové síti, včetně Wi-Fi, pro členy se 
Síťovým členstvím. Členové se Sportovním členstvím mohou využívat 
bohatě vybavenou posilovnu v suterénu koleje nebo saunu. Mimo jiné 
Sincoolka pořádá společenské a sportovní akce pro všechny své èleny. 
Jedná se o párty, večery deskových her, grilovačky, sportovní turnaje 
apod. Dále Sincoolka umožňuje svým členům zapůjčení deskových her, 
všelijakého nářadí a sportovního vybavení.

Chceš se připojit? Stačí být ubytovaný na Sinkuleho, nebo Dejvické 
koleji, registrovat se a zaplatit členství. Pokud chceš být aktivním čle-
nem a podílet se na chodu Sincoolky, stačí napsat na pr@sin.cvut.cz a 
domluvíme se.

Sinkuleho a Dejvická kolej v Dejvicích

sincoolka.cz

sin@sin.cvut.cz

Sincoolka
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Spolek posluchačů architektury (SPA) je svobodnou a nezávislou or-
ganizací otevřenou všem, kteří se chtějí aktivně podílet na tvoření stu-
dentského života na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

SPA usiluje o neustálé zvyšování kvality studia a systému výuky na 
fakultě, zároveň se snaží přiblížit tvorbu ještě studující generace ar-
chitektů a designérů veřejnosti. Mezi hlavní aktivity spolku patří sdílení 
zkušeností mezi studenty, pedagogy i lidmi z praxe, pořádání diskuzí, 
workshopů, výstav a exkurzí, stěžejní akcí je soutěž Olověný Dušan, 
která přináší externí pohled na výuku na fakultě a oceňuje studentsk-
ou práci.

Chceš se připojit? Napiš na FB, pošli mail a nebo rovnou přijď do míst-
nosti 441 na Fakultě architektury!

Fakulta architektury

spa-fa.cz

info@spa-fa.cz

Spolek posluchačů architektury (SPA)
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Najdete nás v suterénu bloku 6 v areálu Kolejí Strahov. Vchod do 
suterénu je společný s klubem Čajovna a je umístěn pod zadními scho-
dy budovy, v rohu od bloku 7 a středových hřišť.

Náš klub Vám může poskytnout hodiny zábavy u velkého množství 
karetních a deskových her, které se hrají několik minut, ale i několik 
hodin. U nás můžete poznat spoustu nových lidí, zlepšit si své logické 
a strategické uvažování, naučit se fair-play nebo naopak umně Bluff-
ovat, a také získat nové znalosti z vědomostních her.

Přijít k nám hrát může kdokoliv, nejen studenti. Častější návštěvníci 
klubu ocení možnost stát se členem klubu a v případě velkého zájmu 
i aktivními členy, kteří pak pomáhají s organizací různých akcí a také 
volných a turnajových hraní.

Suterén bloku 6 v areálu Kolejí Strahov

stoh@su.cvut.cz

Klub STOlních Her – STOH
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Jsme nadšení studenti fakulty stavební a fandíme všem studentským 
aktivitám. A z toho důvodu jsme založili ŠTUK! Pořádáme zábavné i 
vzdělávací akce, můžeš dorazit na nějakou z exkurzí, party nebo tře-
ba přednášku. Na fakultě máme veřejnou klubovnu, ve které si můžeš 
ohřát jídlo nebo třeba zdřímnout mezi přednáškami.

Chceš se připojit? Na životopis a zkušenosti zapomeň! stačí nám nap-
sat třeba na sociálních sítích a domluvíme se na osobní schůzce, kde si 
o všem popovídáme :)

Fakulta stavební ČVUT

stuk.fsv.cvut.cz

ŠTUK - Studentský klub Fakulty stavební
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celá ČVUT

www.galibi.cz

info@galibi.cz

Galibi

Jsme klub, který stmeluje studenty, absolventy a jejich přátele z gay/
lesbické komunity. Naším cílem je vytvořit pro naše členy a ka-
marády přátelskou atmosféru a nabídnout gay studentské minoritě a 
gay-friendly osobám možnost využití volného času. 
Pořádáme široké spektrum aktivit, aby si každý mohl vybrat podle 
svých zájmů. Každou druhou středu v měsíci pořádáme pravidelná 
setkání v pražských gay podnicích, poslední pondělí v měsíci hrajeme 
deskové hry, každé úterý volejbal, ve čtvrtek fotbal a ve středu cho-
díme plavat. Několikrát za rok zajdeme na bowling nebo lasergame a 
za příznivého počasí vyrážíme na celodenní výlety. Klub funguje i přes 
léto – pořádáme pikniky, grilovačky na chaloupce, nebo dovolenou na 
vodě. A samozřejmě nemůžeme chybět na Prague Pride.
 
Nejjednodušší je dorazit přímo na některou z našich akcí, nebo kon-
taktovat někoho z našich „Galibi buddies“, kteří tě na ni rádi dopro-
vodí.
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Kromě technického vybavení ubytoven a jejich internetového připo-
jení se snažíme, abychom my, studenti, měli možnost co nejlepšího 
sportovního a kulturního vyžití na ubytovnách i na fakultě samot-
né. Pořádáme proto spoustu sportovních turnajů. K dispozici jsou 
i deskové hry. Studenti mohou využít studovnu vybavenou projek-
torem a plátnem, ve které si může každý vychutnat svůj oblíbený film.
Pořádáme také mnoho kulturních a tematických akcí včetně Klad-
enského Majálesu. O našich výborných vztazích s vedením fakulty 
svědčí i pravidelně pořádané Setkání vedení se studenty, kde spolu 
mohou studenti a zaměstnanci FBMI diskutovat o dění na fakultě. 
Jsme malý klub a vládne u nás doslova rodinná atmosféra. I díky 
častému setkávání členů na různých akcích není žádný problém pro 
nikoho ze starších studentů kdykoli vypomoci studentům mladším a 
usnadnit jim tak aklimatizaci a průběh studia. Neváhej tedy a připoj 
se do naší rodiny! Stačí vyplnit formulář na našich webových stánkách 
a přijít na schůzi na základě pozvánky, kterou obdržíš emailem.

Fakulta biomedicinského inženýrství

www.bion.cvut.cz

Fakultní klub BION
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Celé ČVUT

czm.fel.cvut.cz

czm@fel.cvut.cz

Jsme univerzitní centrum spojující studenty se zájmem o projektové 
řízení a vývoj aplikací a systémů.

Stáráme se o výuku předmětů spojených s problematikou business IT 
a SW inženýrství, vedeme studentům závěrečné práce a pomáháme s 
jejich vývojem a pořádáme besedy a workshopy s externisty z reál-
ného podnikového prostředí.

Činnost našich stážistů z řad studentů spočívá především ve vývoji a 
údržbě důležitých fakultních aplikací, jakou jsou Moodle nebo Fel-
Sight, a zkušenější studenty vysíláme na stáže do věhlasných nad-
národních firem.

Pro zájemce pořádáme tradičně v září týdenní kurz ADD, ve kterém 
si každý může vyzkoušet všechny fáze vývoje projektu od úvodních 
konzultací až po závěrečné předání hotového produktu klientovi. 
 
Pokud vás naše činnosti zaujaly, neváhejte zjistit více na našich we-
bových stránkách!

Centrum znalostního managementu
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fitpp@su.cvut.cz

Fakulta informačních technologií

www.klubfitpp.cz

FIT++ sdružuje aktivní studenty Fakulty informačních technologií 
ČVUT v Praze, kteří se chtějí zapojit do organizace fakultních akcí 
(například Den otevřených dveří, Noc vědců, Narozeniny FIT a pod.) či 
hledají platformu pro rozvoj svých projektů, které budou pro fakultu 
či klub přínosem.
 
Jsi prvák a nastupuješ na FIT? S největší pravděpodobností ano, jinak 
by sis nečetl část o FIT++ v Průvodci prváka... Tak přesně pro tebe 
je akce Hello FIT! (https://hellofit.cz), která ti pomůže s přechodem 
ze střední školy na FIT. Připravujeme i FIT Párty – již tradiční oslavu 
závěru zimního a startu letního semestru. A pro ty, kteří raději paří 
hry, organizujeme každý semestr FIT LAN Párty. Projektů klubu je 
však mnohem více a jejich seznam nalezneš na našich webových 
stránkách https://klubFITpp.cz, kde se můžeš do klubu i přihlásit. 
 
A proč se do FIT++ přidat? Protože podporujeme studentské aktivity, 
a jsme tak odrazovým můstkem pro všechny FIŤáky, pro které vysoká 
škola není jen usilovné studium. Získáš mimo jiné příležitost rozvíjet 
své organizační a komunikační dovednosti, soft skills, poznáš mnoho 
nových kamarádů a dostaneš příležitosti k dalšímu osobnostnímu 
rozvoji. 
 
 
Nezapomeň nás už teď sledovat na našich sociálních sítích, ať ti žád-
ná akce neuteče: 
 
Facebook: https://facebook.com/klubFITpp, 
Twitter: https://twitter.com/klubFITpp, 
Instagram: https://instagram.com/klubFITpp. 
Rádi tě uvidíme v našich řadách!

FIT++



1. turnus 2. 9. – 7. 9. 2019
2. turnus 8. 9. – 13. 9. 2019

Staré Splavy – Máchovo jezero
Osada Jachta

Těžký večery, těžší rána, nejtěžší zkoušky. 
Tohle je život na ČVUT. 

Ale pokud si najdeš ty správný lidi kolem sebe, tak ti to může bejt úplně jedno, 
protože tahle jízda vás spojí na celej život.

Tak pojeď s náma a najdi si nový kámoše, se kterýma se tý výzvě postavíš.

Prostě vás zaČVUTíme. 
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Fakulta strojní

www.esc.fs.cvut.cz

Jsme klubem působícím na Strojní fakultě ČVUT. Naším hlavním 
záměrem je rozvoj znalostí našich a všech ostatních studentů, 
kteří mají chuť dozvědět se něco navíc. Za tímto účelem pořádáme  
přednášky a workshopy ve spolupráci  s různými průmyslovými sub-
jekty. Snažíme se zprostředkovat kontakt  studentů přímo s firmami a 
vytvořit tím příležitosti pro případnou spolupráci.

Chtěl bys i Ty být víc než jen posluchačem? Získat příležitost osvojit 
si nejen profesní  odborné znalosti, ale rozvinout i svou schopnost 
komunikace, při jednání s řediteli a zástupci společností nebo práci v 
týmu při organizaci různých akcí. Jsi aktivní a nebojíš se nových věcí? 
Neváhej a kontaktuj nás: www.esc.fs.cvut.cz nebo na Facebooku: 
Engineering student club.

ESC
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Společenství tvořící Křesťanský klub se pravidelně scházejí v průběhu 
celého akademického roku a nabízejí možnost mše svaté, modliteb, 
chval, duchovních rozhovorů, studia Bible, tematických přednášek 
a různých dalších aktivit. Akce se většinou konají v Modlitebně (v 
prvním mezipatře bloku 8 strahovských kolejí).

Podrobnosti najdeš na webovkách www.studentchurch.cz a nebo na 
www.ads.cvut.cz/ads/lokace/modlitebna.

V rámci Křesťanského klubu fungují také večery HOME, které jsou 
určené zejména všem hledajícím a lidem, kteří si chtějí rozšířit své 
obzory.

Více info: 
Tomáš Höger 
(+420) 733 627 429 
timmotey@centrum.cz

Celé ČVUT

www.signaly.cz/kklub

Křesťanský klub
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Koleje Strahov

www.siliconhill.cz

kancelar@siliconhill.cz

Klub Silicon Hill je největším klubem Studentské unie a sdružuje na 
čtyři tisíce členů, z nichž převážnou část tvoří obyvatelé kolejí Strahov. 
Klub nabízí rozmanité možnosti trávení volného času a zpříjemnění 
života na koleji, kde pořádá každý rok různé akce:
• Akce Prvák – na začátku semestru Ti aktivní členové představí dění 

v klubu
• Halloween – podzimní velká párty s „děsivými“ převleky.  

Už máš připravený kostým?
• Installfest – jarní IT konference zaměřená na opensource. Znáš ně-

jakou technologii, kterou ostatní ne a chceš se o ni podělit? Přihlaš 
se jako přednášející

• SHOW – opět jarní akce, hudební festival, zpravidla v dubnu. Hra-
ješ v kapele a chceš zazářit před fanoušky a fanynkami? Směle do 
toho, SHOW je otevřena mladým a talentovaným studentům.

• Blokové hry – natři to společně se sousedy ostatním blokům,  
5 her, vyhrát může jen ten nejlepší!

Na Strahovských kolejích se nachází jedna z největších, ne-li vůbec 
největší studenty spravovaná počítačová síť na světě. Dále je členům  
k dispozici Silicon Hill Akademie, jejíž kurzy jsou věnované nejrůzně-
jším počítačovým programům. Chceš se seznámit s profesionálními 
produkty od Autodesk, jako je 3ds Max, AutoCAD, Inventor, naučit se 
programovat v C++, porozumět Arduinu, pracovat v ArchiCADu či v 
Linuxu? Jsi vítán. Kurzy bez certifikace jsou všem členům klubu dos-
tupné zdarma, kurzy s certifikací jsou zpoplatněny. Aktuální informace 
hledej vždy na stránkách klubu.

Neoddělitelnou součástí klubu jsou projekty. Zajímá Tě, jak si nahrát 
CD své kapely, nazvučit či nasvítit koncert nebo natočit celovečerní 
film? Projekt Audiovizuální centrum je tu právě pro Tebe. AVC je vy-
baveno profesionální technikou – pro více informací navštiv jeden z 
jeho dnů otevřených dveří nebo sérii workshopů. Hraješ na hudeb-
ní nástroj a bojíš se, že bys rušil spolubydlu? Koukni po hudebnách. 
Jsi naopak zapálený fotograf? Jistě Tě potěší vybavený fotoateliér  
a fotokomora.

Silicon  Hill
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Pro múzou políbené výtvarníky je zde samostatný projekt Výtvarka, 
kde si vyrobí, co je napadne, nebo se naučí nové výtvarné techniky na 
pravidelných kurzech. Okolí Tě považuje za MacGyvera a nemáš kde 
vyvíjet? „Bastlírna“”, neboli elektromechanická dílna je pro Tebe ideál-
ní. Modeluješ-li rád/a a chceš si návrh „osahat“, zastav se domluvit si 
3D tisk. Výtvarka, Bastlírna a 3D tisk sídlí v téže místnosti v suterénu 
bloku 9, neboj se přijít, rádi Ti s čímkoliv poradí.

Rád(a) svíjíš tělo na tanečním parketu a během semestru nemáš 
kde? Místní lektoři vyučují společenské tance na pravidelných lekcích,  
a to začátečníky i pokročilé.

Věřil(a) bys, že na Strahově jsou chovány včely? Není to fáma,  
je to fakt, na jehož konci Tě čeká sladká odměna z místního úlu.

Seznam je opravdu dlouhý, více o těchto i dalších projektech  
se dozvíš na www.siliconhill.cz/pages/projekty nebo wiki.siliconhill.
cz/Projekty.

• Fitcentrum, suterén bloku 2, fitcentrum.siliconhill.cz
• Audiovizuální centrum, suterén bloku 8, avc.sh.cvut.cz
• Fotoateliér na bloku 6, wiki.siliconhill.cz/ Fotoatelier
• Hudebny v suterénech bloků 3, 9 a X, hudebna.sh.cvut.cz
• Bastlírna, suterén bloku 9, macgyver.sh.cvut.cz
• 3D tiskárna, suterén bloku 9, wiki.siliconhill.cz/ 

RepRap_3D_tiskárna_SH
• Taneční, školicí centrum, wiki.siliconhill.cz/ 

Taneční_na_Strahově
• Výtvarný kroužek, suterén bloku 9, wiki.siliconhill.cz/ Výtvarný_

kroužek
• Příjem družicových snímků, wiki.siliconhill.cz/ Meteosat
• SHerna B4 a B6
• Streamovaná televize
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Kolej Orlík

www.ok.cvut.cz

predstavenstvo@ok.cvut.cz

Klub Orlík působící na koleji Orlík je to správné místo pro aktivní stu-
denty. Nabízíme připojení do akademické sítě, posilovnu přímo na 
koleji a volnočasovou klubovnu, kde můžeš hrát stolní fotbálek, pustit 
si film nebo kinect na promítačce, nebo místo, kam se schovat před 
spolubydlícím, který chce spát. 

Náš klub pořádá pravidelné party pro své členy, vhodné jak pro 
seznámení, tak i pro zábavu a nechodíš-li rád na párty, můžeš se s 
dalšími členy seznámit třeba při našich večerech deskových her. Dále 
provozujeme tiskárnu, kde si můžeš tisknout barevně, černobíle, nebo 
i na A3 za malý, provozní poplatek. Pro zapálené čtenáře se snažíme 
udržovat kolejní knihovničku, kde můžeš nalézt netušené literární 
poklady. A pokud jsi studijní typ, nevěs hlavu, aktivity nejsou povinné a 
na pokoji budeš mít vždy dost klidu a ticha. 

I přes velikost koleje máme mnoho členů z různých koutů světa,  
tak si neváhej přijít procvičit své jazykové dovednosti. Klub Orlík  
i jeho členové tě určitě vřele přijmou.

Klub Orlík
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info@mk.cvut.cz

Masarykova kolej

www.masarka.cz

Klub Masařka je komunita studentů bydlících na Masarykově koleji. 
Klub zastupuje zájmy svých členů a poskytuje služby jako je připo-
jení k internetu, síťová TV, kulturní a společenské místnosti (zahrnující 
kulečník, stolní fotbal a šipky), posilovna, tělocvična (kde je boxovací 
pytel, běžecký pás apod.), hudebna s pianem, multimediální místnost, 
stolní tenis, gril a mnoho dalšího. Kromě toho se každý člen může také 
aktivně zapojit do dění v klubu. Činnost klubu spravuje představenst-
vo, které je voleno členy.

V Masařce máš možnost prožít neopakovatelné chvíle. Přijď za námi, 
napiš nám, kontaktuj nás. Neboj se ke klubu připojit a pomoci tak vyl-
epšit svou kolej. Jsme obyčejní studenti jako Ty a před několika lety 
jsme byli právě na Tvém místě. Neměj strach, není to tak těžké. :) 

Připoj se k nám!
Více na adresách: www.mk.cvut.cz a www.masarka.cz

Klub Masařka



Průvodce prváka ČVUT
pro akademický rok 2019/2020

Vydalo
IAESTE ČVUT v Praze
Technická 1902/4
166 07 Praha 6 - Dejvice
www.iaeste.cz

Koordinátor projektu
Pavel Čermák

Grafické zpracování
Marek Trzaskalik
Tereza Langová

Sazba
Pavel Čermák

Náklad 5500 výtisků.

ČVUT V PRAZE


