
zadek předek

Průvodce

prváka po ZČU

2015





1

Milé studentky, milí studenti,

těší mě, že jste si po několik následujících let zvolili jako svého společníka Západočeskou univer-
zitu v Plzni. Aby se Vám s ní dobře žilo, připravili Vaši starší kolegové tuto publikaci. Chce Vám 
být dobrým průvodcem zatím neprobádanou akademickou půdou a pomocníkem ve chvílích, 
kdy si s něčím nebudete vědět rady. Vždyť co může být lepšího, než si nechat poradit od těch, 
kteří již mají první ročník zdárně za sebou?

Univerzita i město Plzeň skýtají řadu nových příležitostí a možností – je jen na Vás, co si z pestré 
nabídky vyberete. I zde Vám publikace dobře poradí: jak a kde trávit volný čas, kam zajít za 
sportem či za kulturou a odreagovat se tak od studijních povinností. Přináší také přehled stu-
dentských organizací, do jejichž činnosti se můžete zapojit a získat nejen nové přátele, ale také 
neocenitelné zkušenosti pro budoucí praxi.

Přeji Vám, abyste Vaše první kroky na Západočeské univerzitě v Plzni bez problémů zvládli  
a společně jsme se tak mohli těšit z Vašich úspěchů, které jsou zároveň úspěchy celé univerzity.

Miroslav Holeček, rektor
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studijní oddělení CheB

adresa  Fek Zču v plzni, hradební 22, p.o.Box 
118, 350 11 Cheb

tel.  +420 354 423 451-2, +420 377 633 510

Ivana KUROVÁ (CD-126)
prezenční studium

otevřeno po – čt  9.00 - 11.00

tel. +420 377 633 510

e-mail kurova@fek.zcu.cz

Hana BLATNÁ (CD-127)
studium kombinované

otevřeno po – pá  9.00 - 11.00

tel. +420 377 633 522

e-mail hblatna@fek.zcu.cz

studijní oddělení plZeň

adresa husova 11

tel. +420 377 633 010

Kateřina ŠTRUNCOVÁ (HJ-106)
magisterské a kombinované studium

otevřeno po 13.00 - 15.00; Út 9.00 - 11.00; 
st 9.00 - 11.00, 13.00 - 14.30, 

čt 9.00 - 11.00

tel +420 377 633 010

e-mail strunck@fek.zcu.cz

Kateřina HRÁCHOVÁ (HJ-105)
bakalářské studium

otevřeno po 13.00 - 15.00; Út 
9.00 - 11.00; st 9.00 - 

11.00, 13.00 - 14.30, čt 
9:00 – 11:00

tel. +420 377 633 010

e-mail hrachova@fek.zcu.cz

FAKULTA eLeKTROTeCHNICKÁ 
(FEL)

adresa univerzitní 26

WeB www.fel.zcu.cz

vedení Fakulty

děkan doc. ing. jiří  
hammerBauer, ph.d.

tajemník fakulty ing. petr řeZáček, ph.d.

proděkan pro vzdělávací 
činnost

doc. ing. eva  
kučerová, Csc.

studijní oddělení

adresa univerzitní 26

otevřeno po, st a pá 8.00-11.30, 
12.30-14.15

Soňa KÖNIGSMARKOVÁ (EU203)
navazující magisterské studium (obory EE, PE, EI, 
TM, DE, JE) a bakalářské studium (obory EAT, ELE, 
ELT) - kromě 1. roč. bc. studia 

tel. +420 377 634 012

e-mail konig@fel.zcu.cz

Bc. Martina NOVÁKOVÁ (EU205)
magisterské studium (obory KE, TE, AE, AEk) a  ba-
kalářské studium (obory KOE, TEK, AEL, AELk) - kro-
mě 1. roč. bc. studia

tel.  +420 377 634 011

e-mail novakmar@fel.zcu.cz

Monika Živná (EU207)
přijímací řízení FEL, 1. ročníky bc. studia FEL, pro 
souborné agendy

tel. +420 377 634 010

e-mail  zivna@fel.zcu.cz

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA  
V PLZNI

V akademickém roce 2014/2015 měla ZČU celkem 
13 118 studentů studujících na devíti fakultách a 
dvou vysokoškolských ústavech. Vedle těchto se 
univerzita skládá ještě z dalších pracovišť. V této ka-
pitole jsme sestavili stručný přehled těch pracovišť 
a lidí, o kterých by měl mít každý student povědomí.

FAKULTy ZČU
Fakulty se člení na katedry, eventuálně ústavy, s pra-
vomocemi danými zákonem a statutem ZČU. Kated-
ra či ústav je základní jednotkou pro pedagogickou 
i vědeckou práci. Každá katedra zajišťuje výuku své 
odbornosti pro všechny fakulty univerzity. Nedílnou 
složkou její činnosti je vědecká práce.

Fav Fakulta aplikovaných věd

Fek Fakulta ekonomická

Fel Fakulta elektrotechnická

FF Fakulta filozofická

Fpe Fakulta pedagogická

Fpr Fakulta právnická

Fst Fakulta strojní

Fdu ls Fakulta designu a umění ladislava 
sutnara 

FZs Fakulta zdravotnických studií
 

FAKULTA APLIKOVANýCH VěD 
(FAV)

adresa technická 8

WeB  www.fav.zcu.cz

vedení Fakulty

děkan doc. rndr. miroslav 
lávička, ph.d.

tajemník fakulty ing. václav vais, ph.d.

proděkan pro koncepci 
studia a pedagogické 
záležitosti 

doc. ing. miloš  
ŽeleZný, ph.d.

studijní oddělení

otevřeno po, st 8:00–11:30, 12:30–14:30
pá 8:00–11:30

Petra SUTNEROVÁ (UC 157)
bakalářské studium - prezenční forma, přijímací říze-
ní a imatrikulace, stipendia

tel. +420 377 632 010

e-mail  sutnerov@fav.zcu.cz

FAKULTA EKONOMICKÁ (FEK)

adresa plZeň husova 11

adresa CheB hradební 22, p. o. Box 
118, 350 11

WeB  www.fek.zcu.cz

vedení Fakulty

děkan doc. dr. ing. miroslav plevný

tajemník fakulty ing. mgr. radka součková

proděkan pro stu-
dijní záležitosti

ing. hana kuneŠová
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Pavla ZELENKOVÁ (SO220)

tel. +420 377 636 013

e-mail pzelenko@fpe.zcu.cz

FAKULTA PRÁVNICKÁ (FPR)

adresa sady pětatřicátníků 14

WeB www.fpr.zcu.cz

vedení Fakulty

děkan doc. judr. jan pauly, Csc.

tajemník fakulty mgr. ing. dana  
Bárková, ph.d.

proděkan pro studijní 
záležitosti

judr. petra  
jánoŠíková, ph.d.

proděkan pro strategii 
a rozvoj

judr. miloslava  
Wipplingerová, ph.d.

studijní oddělení

Vlasta VAVREJNOVÁ (PC128)
1. ročník, 7. ročník, 8. ročník

tel. +420 377 637 686

e-mail vavrejn@fpr.zcu.cz

Vladislava Mášková 
4. ročník, přijímací řízení

tel.:  +420 37 763 7684

e-mail maskovap@fpr.zcu.cz

FAKULTA STROJNí (FST)

adresa univerzitní 22

WeB www.fst.zcu.cz

vedení Fakulty

děkan doc. ing. milan  
edl. ph.d.

tajemník fakulty ing. milan pinte, ph.d.

proděkan pro vzdělávací 
činnost

doc. ing. jiří  
staněk, Csc.

pro spolupráci s praxí ing. jan ZdeBor, Csc.

studijní oddělení
Studijní oddělení najdeš v Fakulty strojní nad bufe-
tem, dveře číslo UV211, UV212, UK207

Mgr. Kateřina BRANDOVÁ (UV 211)
vedoucí, bakalářské studium a kombinovaná forma 
studia, přijímací řízení

tel +420 377 638 010

e-mail brandova@fst.zcu.cz

Jana SŮVOVÁ
bakalářské a navazující magisterské studium

tel +420 377 638 011

e-mail suvova@fst.zcu.cz

FAKULTA ZDRAVOTNICKýCH 
STUDIí (FZS)

adresa tylova 59

WeB www.fzs.zcu.cz

vedení Fakulty

děkanka  doc. paeddr. ilona  
mauritZová, ph.d.

tajemnice fakulty  ing. alena hemrová

proděkan pro peda-
gogickou činnost

mgr. jaroslava nováková

studijní oddělení

adresa tylova 59, ts 334

Stanislava NOVÁ (TS 334)
pro Katedru ošetřovatelství a porodní asistence 

tel. +420 377 633 710

e-mail stnova@fzs.zcu.cz

FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF)

adresa sedláčkova 38

WeB www.ff.zcu.cz

vedení Fakulty

děkan doc. phdr. pavel  
vařeka, ph.d.

tajemník fakulty  mgr. lukáš lenk

proděkan pro studijní 
záležitosti

 phdr. david ŠanC, ph.d.

studijní oddělení

adresa sedláčkova 38

otevřeno po 8:00–11:00, 13:00–17:00, 
st 8:00–11:00, 13:00–15:00, 

čt 8:00 - 11:00

Bc. Pavla LUDVIGOVÁ (SO104)
Vedoucí studijního oddělení, Cizí jazyky pro komerč-
ní praxi (Bc.), sociologie (Bc. i Mgr.), doktorské stu-
dijní obory, přijímací řízení

tel. +420 377 635 010

e-mail ludwigo@ff.zcu.cz

Ilona KOHOUTOVÁ (SO112)
Humanistika (Bc), Teorie a  filozofie komunikace 
(Mgr.), Evropská kulturní studia (Mgr.), Analytická fi-
lozofie a filozofie vědy (Mgr.), Učitelství pro střední 
školy (Mgr.), Sociální a kulturní antropologie (Bc. i 
Mgr.), Antropologie populační minulosti (Mgr.)

tel. +420 377 635 011

e-mail kohouto@ff.zcu.cz

Lucie VALEŠOVÁ (SO102)
Archeologie (Bc.,Mgr.), Politologie (Bc.,Mgr.), Me-
zinárodní vztahy a  východoevropská studia (Bc.), 
Mezinárodní vztahy – britská a  americká studia 
(Bc.), Mezinárodní vztahy (Mgr.), (České dějiny (Bc.), 
Obecné dějiny (Bc.), Moderní dějiny (Mgr.)

tel. +420 377 635 013

e-mail valesova@ff.zcu.cz

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

adresa sedláčkova 38

WeB www.fpe.zcu.cz

vedení Fakulty

děkanka  doc. paeddr. jana 
CouFalová, Csc.

tajemník fakulty ing. pavel mičke

proděkan pro studijní  
a pedagogickou činnost 
a kreditní systém

phdr. jana vaňková

studijní oddělení

adresa sedláčkova 38

otevřeno po 13:00 - 15:00
Út 8:00 - 11:00

st 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
pá 8:00 - 11:00 - jen pro studenty 

kombinovaného studia učitelství pro 
1. stupeň ZŠ a učitelství praktického 

vyučování a odborného výcviku

Petra VOŠÁHLíKOVÁ (SO224)
Vedoucí studijního oddělení

tel. +420 377 636 010

e-mail vosahlik@fpe.zcu.cz

Jana BOZDěCHOVÁ (SO222)

tel. +420 377 636 012

e-mail jbozdech@fpe.zcu.cz

Milada KRÁKOROVÁ (SO224)

tel. +420 377 636 014

e-mail  mkrakor@fpe.zcu.cz

Zdeňka ŠTíGLEROVÁ (SO221)

tel. +420 377 636 015

e-mail stiglero@fpe.zcu.cz
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Petr NOVý (TS334)
pro Katedru záchranářství a technických oborů a Ka-
tedru teoretických oborů

tel. +420 377 633 716

e-mail petrnovy@fzs.zcu.cz

Jana LEGíŇOVÁ (TS 334)
pro Katedru fyzioterapie a ergoterapie

tel. +420 377 633 716

e-mail leginova@fzs.zcu.cz

FAKULTA DESIGNU A UMěNí  
LADISLAVA SUTNARA (FDU LS)

adresa univerzitní 22

WeB www.fdu.zcu.cz

vedení Fakulty

děkan  doc. akad. mal. josef 
miŠtera

tajemník ing. stanislav kodýtek

proděkan pro studijní a 
pedagogické záležitosti

doc. ak. mal. aleš 
ogoun

studijní oddělení

otevřeno  po, st, pá: 8.00 - 11.30, 
13.00 - 15.00

Bc. Jitka VOJTěCHOVÁ
Vedoucí studijního oddělení 

tel. +420 377 636 710

e-mail jvojtech@fdu.zcu.cz

eva HeLLMAYeROVÁ
bakalářské studium

tel.  +420 377 636 712

e-mail evahell@fdu.zcu.cz

VySOKOŠKOLSKé úSTAVy
ZČU zřizuje ústavy jako součásti určené pro výkon 
výzkumné, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

 ͳ NTC Nové technologie

 ͳ UJP Ústav jazykové přípravy

UJP
Ústav jazykové přípravy poskytuje jazykovou výuku 
studentům ZČU. Nabízí kurzy obecné a odborně za-
měřené angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, 
italštiny, španělštiny, latiny a češtiny pro cizince.

Jazykové kurzy je možno zapisovat dle studijního 
programu v rámci A, B či C kreditů nebo si nad rá-
mec kreditů kurz zaplatit (semestrální kurz 2000 Kč 
za dvojhodinovku, 3 600 Kč za čtyřhodinovku). Pro 
studenty s nedostatečnou vstupní znalostí angličti-
ny nabízíme kurz APZ (Angličtina pro začátečníky) 
a AT (Angličtiny pro techniky – příprava na povinné 
kurzy AEL3 a AST3 pro studenty technických fakult). 

Na UJP se můžeš připravit na mezinárodní zkoušky z 
angličtiny (IELTS, FCE, CAE, TOEIC). 

Nabízí specializované kurzy zaměřené na prezenta-
ce, akademický jazyk, technické obory, právo, kon-
verzace atd. Neváhejte nás kontaktovat se svými 
dotazy!

Navštivte kulturně jazyková centra US Point a Ruské 
centrum, kde se konají rozličné vzdělávací, kulturní i 
společenské akce. Bližší informace na webu.  

Mgr. Jana Čepičková, M.A. (UU304)
ředitelka 

sekretariát po-pá 7,30-12, 13-15, Jitka Bušková, tel. 
377 635 201, buskova@ujp.zcu.cz

adresa univerzitní 22, 3. patro

tel 377 635 201

WeB www.ujp.zcu.cz

 

 

 

 

 

Učte se jazyky na UJP!!! 
 
      angličtina   čeština pro cizince   francouzština  

      italština   latina     němčina  

      ruština    španělština    

 

začátečníci až pokročilí – odborný jazyk – konverzace 
příprava na mezinárodní zkoušky IELTS, FCE, CAE, TOEIC 

 

Jazykové kurzy si můžete zapsat podle svého studijního programu v rámci A, B, 
C kreditů nebo si je zaplatit. (Cena 2 000Kč za dvojhodinovku nebo 3 600Kč za čtyřhodinovku.)   
 

V prostorách Ústavu jazykové přípravy se nacházejí kulturně jazyková centra, 
v nichž se pravidelně konají zajímavé akce jako promítání filmů, semináře, 
konverzace s rodilým mluvčím, besedy se zajímavými osobnostmi atd.   
 

  Ruské centrum      Americké centrum 

 
 
 

 
 

Navštivte nás v univerzitním areálu na Borech!  
www.ujp.zcu.cz  

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň, tel. 377 635 201 
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DŮLEŽITé OSOBy NA ZČU
Rektor
Rektor ZČU doc. RNDr. Miroslav Holeček je vrchol-
ným představitelem ZČU. Rektor ZČU jmenuje a 
odvolává prorektory, děkany fakult ZČU, ředitele 
vysokoškolských ústavů, kvestora a ředitele dalších 
součástí ZČU. 

Prorektoři ZČU
Prorektoři ZČU zastupují rektora ZČU v rozsahu, kte-
rý jim rektor určí. 

prorektor pro 
studijní a 
pedagogickou činnost 

doc. ladislav  
čepička, ph.d.

prorektor pro rozvoj a vnější 
vztahy

 doc. ing. vladimír 
duChek, ph.d..

prorektor pro 
výzkum a vývoj

Rektorát ZČU

adresa univerzitní 8

rektor doc. dr. rndr. miroslav holeček

děkan Fav  doc. rndr. miroslav lávička, ph.d.

děkan Fek doc. dr. ing. miroslav plevný

děkan Fel  doc. ing. jiří hammerBauer, ph.d.

děkan FF doc. phdr. pavel vařeka, ph.d.

děkan Fpe doc. paeddr. jana CouFalová, Csc

děkan Fpr  doc. judr. jan pauly, Csc.

děkan Fst  milan edl, ph.d.

děkan FZs doc. paeddr. ilona  
mauritZová, ph.d.

děkan Fdu  doc. ak. mal. josef miŠtera

ředitel ntC doc. ing. luděk hynčík, ph.d.

ředitelka Újp  mgr. jana čepičková, m.a.

Kvestor ZČU
Kvestorem na ŽCU je Ing. Petr Beneš. Sta-
rá se o hospodaření a vnitřní správu školy a 
vystupuje jejím jménem v oblasti obchodní,  
finančně-právní a správní. Zajišťuje hospodaření s 
prostředky školy.

VěDECKÁ RADA ZČU
Vědecká rada ZČU projednává dlouhodobý záměr 
ZČU, schvaluje studijní programy, pokud jejich 
schválení nepatří do působnosti vědecké nebo 
umělecké rady fakulty, a vykonává působnost v říze-
ní ke jmenování profesorem.

Vědecká rada ZČU se skládá z významných předsta-
vitelů oborů, v nichž ZČU uskutečňuje vzdělávací a 
vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo 
další tvůrčí činnost. Členy Vědecké rady ZČU jme-
nuje rektor, který je předsedou vědecké rady. Způ-
sob jednání Vědecké rady ZČU, počet členů a jejich 
postavení upravuje Jednací řád Vědecké rady ZČU, 
který je vnitřním předpisem univerzity.

ZAHRANIČNí VZTAHy ZČU
Zahraniční vztahy (ZV) jsou centralizovaným praco-
vištěm, které spravuje a rozvíjí mezinárodní aktivity 
Západočeské univerzity v Plzni. Navazuje kontakty a 
spolupracuje se zahraničními univerzitami a institu-
cemi podporujícími vzdělávání. Asistuje při přípra-
vě a pomáhá fakultám s uzavíráním bilaterálních 
smluv o přímé univerzitní spolupráci. Vyhledává 
a informuje o programech, které umožňují mezi-
národní spolupráci v oblasti vzdělávání. Pracoviště 
zahraničních vztahů koordinuje stáže v rámci pro-
gramů Erasmus, Finanční mechanismy EHP / Nor-
ska a stipendia MŠMT na institucionální úrovni, 
realizuje programy výměn studentů. Poskytuje také 
poradenské a informační služby o možnostech stu-
dijních a pracovních stáží v zahraničí, o možnostech 
zapojení do dalších programů EU. Informuje stu-
denty i pedagogy o aktuálních nabídkách stipendií, 
jazykových kurzech a přednáškových pobytech v za-
hraničí. Organizuje pobyty zahraničních studentů, 
pedagogů, vědeckých pracovníků a hostů na ZČU. 
Podílí se na přípravě akcí s mezinárodní účastí, orga-
nizuje Mezinárodní letní jazykovou školu. Propaguje 
Západočeskou univerzitu v zahraničí a podílí se na 
vydávání cizojazyčných informačních materiálů. Na 
začátku každého semestru organizuje informační 
dny pro studenty, kde prezentuje aktuální nabídky 
zahraničních pobytů. Úzce spolupracuje se student-
skými organizacemi IAESTE, AIESEC, AEGEE a ESN 
Pilsen. Veškeré informace o výše uvedených aktivi-
tách prezentuje na webu zahraničních vztahů.

WeB www.international.zcu.cz

DALŠí SOUČÁSTI ZČU (VýBěR)
Rektorát
 ͳ Rektor

 ͳ Kvestor

 ͳ Úsek prorektora pro studijní a pedagogickou činnost

 ͳ Úsek prorektora pro výzkum a vývoj

 ͳ Úsek prorektora pro rozvoj a vnější vztahy

Vybraná pracoviště
 ͳ Informační a poradenské centrum

 ͳ Odbor legislativní a právní

 ͳ Vydavatelství

 ͳ Vnější vztahy

 ͳ Výzkum a vývoj

 ͳ Centrum informatizace a výpočetní techniky

 ͳ Ústav celoživotního vzdělávání

 ͳ Univerzitní knihovna

 ͳ Zahraniční vztahy

 ͳ Správa kolejí a menz

AKTIVITy NA ZČU

 ͳ Artcamp (pořádá FDU)

 ͳ Mezinárodní letní jazyková škola (pořádá ZV)

AKADeMICKý SeNÁT 

akademiCký senát Zču
Akademický senát ZČU (dále jen AS ZČU) je samo-
správným zastupitelským orgánem ZČU. Členy AS 
ZČU jsou 4 akademičtí pracovníci a 2 studenti za ka-
ždou fakultu, 2 akademičtí pracovníci a 1 student za 
mimofakultní pracoviště a 2 studenti doktorských 
studijních programů. AS ZČU má tedy v současné 
době 59 členů. Funkční období členů akademické-
ho senátu je dvouleté a každé dva roky, zpravidla 
v listopadu, jsou zástupci do AS ZČU voleni všemi 
studenty a zaměstnanci ZČU.

Mezi hlavní úkoly AS ZČU patří schvalování uni-
verzitního rozpočtu, volba rektora a schvalování 
vnitřních předpisů. AS ZČU se dále vyjadřuje k veš-
kerému dění na univerzitě. Funkce akademického 

senátora je bezplatná. Každý student a akademický 
pracovník má právo volit svého zástupce v AS ZČU 
a samozřejmě právo ve volbách kandidovat na zá-
stupce v AS ZČU.

WeB www.senat.zcu.cz

akademiCké senáty Fakult
Obdobně jako Akademický senát ZČU fungují i aka-
demické senáty fakult. Na rozdíl od AS ZČU je jejich 
hlavní činností schvalování rozpočtu fakulty, volba 
děkana, schvalování vnitřních předpisů fakulty a vy-
jadřování se k činnosti fakulty. Každá fakulta má svůj 
akademický senát a volební období jakož i počet 
členů a poměr studentů a akademických pracovní-
ků je různý na každé fakultě.

studentská komora akademiCkého 
senátu
Studentská komora Akademického senátu ZČU 
(dále jen SK AS ZČU) se skládá z členů AS ZČU a v AS 
ZČU mají třetinové zastoupení (17 z 55). SK AS ZČU 
může však při hlasování použít právo veta a jaké-
koliv usnesení tak zamítnout. Studenti z SK AS ZČU 
jsou jedinými volenými zástupci studentů na ZČU a 
jako jediní tak můžou mluvit za všechny studenty 
ZČU. Na SK AS ZČU se tedy jako na vrcholný orgán 
reprezentace studentů ZČU obrací všichni činitelé 
ZČU jako je rektor, kvestor, ředitel SKM atd. SK AS 
ZČU má také své zástupce v různých grémiích jako 
je kupříkladu Kolegium rektora, komise pro kvalitu 
výuky, Rada vysokých škol, předsednictvo AS ZČU, 
strategický tým ZČU a další.

WeB: www.skas.zcu.cz

rada vysokýCh Škol
Rada vysokých škol (dále jen RVŠ) je sněm delegá-
tů všech vysokých škol. Ministerstvo školství má ze 
zákona povinnost konzultovat své kroky v oblasti 
vysokého školství s tímto orgánem. Delegáty RVŠ 
jsou dva zástupci každé univerzity, jeden student z 
každé univerzity a jeden zástupce z každé fakulty. 
Studenti v RVŠ pak tvoří Studentskou komoru (SKR-
VŠ). SK RVŠ je nejvyšším zastupitelským orgánem 
všech studentů v ČR. Mandát je tříletý a delegáta 
volí jednotlivé akademické senáty univerzit.

WeB  www.skrvs.cz
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poradenství k uBytovaCím  
a soCiálním stipendiím a poplat-
kům Za studium

otevřeno po, st 10.00 – 14.00
čt 12.00 - 16.00

 ͳ řešení problémů ubytovacích stipendií

 ͳ řešení problémů sociálních stipendií

 ͳ řešení problémů poplatků za studium

soCiální poradenství

otevřeno po e-mailové objednávce

 ͳ poradenství pro zdravý životní styl

 ͳ výklad sociálních předpisů

 ͳ možnost a podmínky zaměstnání během studia

 ͳ problematika studentských rodin

 ͳ poskytování informací k problematice zdravotního 
pojištění, státního  sociálního zabezpečení

soCiální poradenství

otevřeno po e-mailové objednávce

 ͳ poradenství pro zdravý životní styl

 ͳ výklad sociálních předpisů

 ͳ možnost a připomínky zaměstnání během studia

 ͳ problematika studentských hodin

 ͳ poskytování informací k problematice zdravotního 
pojištění, státního sociálního zabezpečení 

 ͳ pomoc při řešení otázek krizové intervence, zneuží-
vání, alkoholových a drogových závislostí, gambler-
ství, aj.

právní poradenství

otevřeno Út 8:00 – 10:00

 ͳ pomoc při řešení právních otázek (zejména v oblasti 
práva občanského, rodinného, pracovního)

 ͳ výklad právních předpisů

 ͳ pracovně-právní problematika

kariérové poradenství

otevřeno st 10:00 – 12:00
příp. v jiném termínu na základě 

e-mailové dohody

 ͳ pomoc při přípravě na vstup do zaměstnání

 ͳ kontakty s potenciálními zaměstnavateli, vytváření 
podmínek pro spolupráci s firmami již během studia

 ͳ aktivní vyhledávání vhodných kandidátů na zaměst-
nání dle požadavků zaměstnavatele

 ͳ postupné vytváření databáze zaměstnavatelů a na-
bídky volných míst zajištění praxí, stáží

 ͳ krátkodobých profesně adekvátních pracovních příle-
žitostí pro studenty

 ͳ organizace seminářů, tréninků a workshopů tržně vy-
žadovaných znalostí a dovedností 

 ͳ profesně-personální příprava studentů) orientace  
v možnostech celoživotního vzdělávání

 ͳ vytváření stabilních kontaktů s absolventy

WeB  www.zcu.cz/pracoviste/ipc

Co mám dělat, když chci vyjet na zahraniční stáž 
během studia?
V první řadě navštívit ZV, nebo se podívat na jejich 
internetové stránky, kde pod odkazem Informace 
pro studenty najdeš nabídku zahraničních stáží. In-
formace jsou zveřejňovány i na nástěnkách na rek-
torátu odboru zahraniční vztahy (Univerzitní 22) a 
v budově FST (nástěnka odboru Zahraniční vztahy). 
Na začátku každého semestru se pak můžeš přijít 
podívat na informační dny pro studenty, kde jsou 
prezentovány aktuální nabídky zahraničních poby-
tů. Termíny v zimním semestru 2015/2016 najdeš 
v sekci Aktuality.

Chceš se setkávat se zahraničními studenty na 
ZČU?
Staň se Buddy = kamarád, pomocník a průvodce za-
hraničního studenta na ZČU. Napiš na buddy@rek.
zcu.cz, podívej se na www.esn.zcu.cz.

Kde nás najdeš?
Zahraniční vztahy sídlí v univerzitním areálu na 
Borech (Univerzitní 22), vchod vedle Univerzitní 
knihovny, přízemí, kanceláře 102, 103, 110 a 112. 

oBeCné inFormaCe zahranici@rek.zcu.cz

program erasmus erasmus@rek.zcu.cz

inFormaCe o Buddy 
systému 

buddy@rek.zcu.cz

meZinárodní letní 
jaZyková Škola

summer@rek.zcu.cz

DISCIPLINÁRNí KOMISE ZČU
Disciplinární komise ZČU projednává disciplinární 
přestupky studentů ZČU. Její postavení, počet členů 
a jejich funkční období upravuje Disciplinární řád 
pro studenty ZČU. Disciplinární komise jednotlivých 
fakult ZČU projednávají disciplinární přestupky stu-
dentů zapsaných na příslušných fakultách. Jejich 
postavení, počet členů a  jejich funkční období ob-
dobně upravují disciplinární řády pro studenty jed-
notlivých fakult, které jsou vnitřními předpisy fakult 
ZČU.

INFORMAČNí A PORADENSKé 
CeNTRUM

adresa jungmannova 3

tel. +420 377 631 350-4

e-mail ipcentr@rek.zcu.cz

WeB www.zcu.cz/pracoviste/ipc

Informační a  poradenské centrum ZČU představu-
je ucelený systém studijních, sociálních, psycholo-
gických, právních a  kariérových služeb. Poradenští 
pracovníci pomáhají svým klientům

(tj. uchazeči o studium, stávající studenti a absol-
venti) s  orientací v  určité problematice, s řešením 
problémů a překonáváním nesnází, se kterými se 
setkají v osobním nebo profesním životě.

Otevřeno 

Během semestru po-st 9:00 - 15:00 
čt 9:00 - 18:00

o ZkouŠkovém a 
Během práZdnin

po - čt 10:00 - 14:00

studijní poradenství

otevřeno po-st 9:00 - 14:00 
čt 9:00 - 16:00

 ͳ orientace studenta při přechodu na vysokou školu

 ͳ seznámení se zázemím vysoké školy

 ͳ pomoc při řešení studijních problémů

 ͳ spolupráce se studentskými organizacemi

 ͳ poskytování informací o studijních možnostech

 ͳ poskytování informací o přijímacím řízení

 ͳ poskytování informací o přípravných kurzech

 ͳ spolupráce s výchovnými poradci na středních ško-
lách

 ͳ poskytování informací k ubytovacím stipendiím, ve-
dení agendy k ubytovacím stipendiím

 ͳ poskytování informací k sociálním stipendiím, vedení 
agendy k sociálním stipendiím

 ͳ poskytování informací k poplatkům za studium
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STUDIUM

Zimní semestr

výuka  21. 9. – 28. 12. 2015

FZs 7. 9. 2015– 15. 1. 2016

Zkouškové 4. 1. – 12. 2. 2016

FZs 14.12.2015 – 12.2.2016

přípravný týden 1. 
ročníků

14. 9. - 18. 9. 2015

den vzniku čsr 28.10.2015 
(volno)

Zasedání věděcké rady 11. 11. 2015 
(volno od 12:00)

vyhlášení termínů 
zkoušek

 4. 12. 2015

vánoční svátky 24.12. - 26.12.2015 
(volno)

Zimní prázniny 19. 12. 2015 - 3. 1. 2016 
(volno)

nový rok 1.1.2016 
(volno)

upřesňující zápisy 8. 2. - 12. 2. 2016

mezní termín pro 
splnění stanovených 
podmínek prvního 
semestru studia

19. 2. 2016

Změny v harmonogramu najdete na:
www.zcu.cz > Studium > Harmonogram ak. roku

letní semestr

výuka 15. 2. - 13. 5. 2016

FZs 1. 2. - 27. 5. 2016

Zkouškové 16. 5. - 1. 7. 2016 
22. 8. - 31. 8. 2016

FZs 2. 5. - 1. 7. 2016

velikonoční prázdniny 24. 3. a 25. 3. 2016 
(volno)

velikonoční pondělí 28. 3. 2016 
(volno)

vyhlášení termínů 
zkoušek

 29. 4. 2016

svátek práce 1. 5. 2016 
(volno)

den vítězství 8. 5. 2016 
(volno)

mezní termín získání 
zápočtů a zkoušek 

31. 8. 2016

Zápisy pro akad. rok 
2016/17

od 1. 9. 2016

Začátek akad. roku 
2016/17

26. 9. 2016

ROZDěLENí VýUKOVéHO ČASU 
NA ZČU 

1 07.30 – 08.15

2      08.25 – 09.10

3     09.20 – 10.05

4     10.15 – 11.00

5     11.10 – 11.55

6     12.05 – 12.50

7     13.00 – 13.45

8     13.55 – 14.40

9     14.50 – 15.35

10     15.45 – 16.30

11     16.40 – 17.25

12    17.35 – 18.20

13    18.30 – 19.15

14     19.25 – 20.10

STRUČNý PRŮVODCE STUDIJNíͳ
MI PřEDPISy 
Na koho se mohu obrátit ve studijních záležitos-
tech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují studijní oddě-
lení/referáty jednotlivých fakult, kde mají nejpřes-
nější informace pro danou fakultu/ústav. Veškeré 
informace spojené se studiem získáš také v IPC 
- Informačním a poradenském centru a případně 
se můžeš obrátit na úsek prorektora pro studijní a 
pedagogickou činnost.

Kde mám hledat oficiální informace o studijních 
plánech a předpisech?
Všechny informace o aktuálních studijních předpi-
sech najdeš na webu  www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je výkaz o studiu 
(hovorově index), řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné fakulty. Indexy 
nemají na Filozofické fakultě, Pedagogické fakul-
tě a Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.  

O konání zápisu se dozvíš na studijním oddělení 
dané fakulty v termínu stanoveném děkanem fa-
kulty.

Co je Imatrikulace?
Jedná se o akt zápisu do Akademické obce, kde ty, 
jako student vysoké školy, složíš slavnostní slib. Čeká 
tě během podzimu, sleduj vyhlášku děkana fakulty. 
Neúčast na imatrikulaci může být důvodem k ukon-
čení studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje rozsah a obtíž-
nost předmětu. Jeden kredit představuje 1/60 prů-
měrné roční studijní zátěže studenta při standardní 
době studia a doporučeném časovém plánu studia. 
Počet kreditů přidělený jednotlivým předmětům je 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat v jednom ročníku?
V prvním semestru studia musíš získat minimálně 
20 kreditů, ale některé fakulty mohou mít svá speci-
fika (blíže viz Studijní a zkušební řád ZČU) a během 
studia ve vyšších ročnících minimálně 80 kreditů 
za 4 po sobě jdoucí semestry. Pro bezproblémový 
standardní postup studiem se doporučuje získat 60 
kreditů v každém roce studia. Mezní termín pro zís-
kání minimálního počtu kreditů najdeš v harmono-
gramu akademického roku.

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

Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš ,,béčkový” či ,,céčkový” předmět, 
máš povinnost si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové propustky, nic-
méně jejich počet je omezený a rovná se počtu let 
standartní doby studia. Na žádost může děkan při-
znat další propustky.
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Nesplnil jsem podmínky pro zápis do dalšího aka-
demického roku. Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro zápis do dalšího 
akademického roku, bude tvé studium ukončeno.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně omluvíš děkanovi a 
tvoje omluva bude uznána, zapíšeš se v náhradním 
termínu. Pokud se neomluvíš nebo tvoje omluva 
nebude přijata, studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis předmětů?
Většinou od druhého ročníku, někdy již prvního 
ročníku letního semestru (LS) si zapisuješ předmě-
ty sám. Znamená to se přihlásit se na Portál ZČU a 
tebou vybrané předměty si zapsat. Data jsou zveřej-
něna na stránkách jednotlivých fakult. Nezapomeň, 
že si můžeš zapsat předmět z jakékoli fakulty a ka-
tedry. 

Co to je studijní plán?
Doporučený studijní plán je daný vedením fakulty, 
ale každý student si může podle svých schopností 
a zájmů sestavit vlastní studijní plán vycházející z 
těchto studijních plánů fakulty. Za správnost svého 
studijního plánu je student plně zodpovědný. Pokud 
je tento studijní plán studenta totožný se studijním 
plánem fakulty, je zajištěna možnost splnění všech 
studijních povinností. V opačném případě je třeba 
určité opatrnosti (zejména je třeba dát pozor na 
předepsané návaznosti předmětů).

Mohu absolvovat akademický rok podle individu-
álního plánu?
Na základě písemné žádosti může děkan povolit 
absolvování jednoho nebo více akademických roků 
podle upravené formy studia.

Jaký nejmenší počet předmětů si mohu zapsat na 
akademický rok?
Na akademický rok si zapíšeš alespoň takový počet 
předmětů, aby součet kreditů příslušný těmto před-
mětům odpovídal požadavkům pro pokračování ve 
studiu podle Studijního a zkušebního řádu. Předmě-
ty jsou rozděleny podle povinnosti absolvování. Po-
vinný předmět je označen písmenem „A“, povinně 
volitelný „B“ a výběrový „C“.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Ačkové“) musí úspěšně absol-
vovat všichni studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité, sledovat vyhlášky 
děkana, kvůli možným změnám Studijního plánu.

Jak je to s „Béčkovými“ a „Céčkovými“ předměty?
Povinně volitelné předměty musíš absolvovat ale-
spoň v předepsané kreditní hodnotě nebo přede-
psaném počtu předmětů pro daný blok. Výběrové 
předměty si zapisuješ podle vlastního uvážení a 
zájmu z jakékoli fakulty v rámci ZČU. Je třeba ale 
počítat s tím, že pokud nesplníš předmět zakonče-
ný zkouškou, ovlivní to tvůj vážený studijní průměr 
(VSP), což může mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný ,,Béčkový” či ,,Céčkový” předmět 
musíš splnit. Pokud se ti to nepovede, musíš si ho 
opět zapsat či použít zápisovou propustku. Při ne-
splnění na druhý pokus je následkem ukončení stu-
dia.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak určeno rozhodnu-
tím děkana fakulty. Do 14 dnů po zahájení výuky v 
semestru se dozvíš, jaké jsou podmínky pro absol-
vování předmětu (podmínky získání zápočtu nebo 
zkoušky) a ty by se neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
To se dozvíš v prvním týdnu výuky, kde se sdělují 
podmínky pro splnění předmětu.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám možnosti?
V každém případě si musíš příslušný předmět znovu 
zapsat, pokud jsi ho už neměl zapsaný dvakrát. Po-
kud předmět končí zkouškou, nemůžeš tuto zkouš-
ku konat.

Zapsal jsem si předmět podruhé. Může mi být 
uznán zápočet, který jsem získal při prvním za-
psání?
Pojem „uznání zápočtu” podle studijního a zkušeb-
ního řádu obecně neexistuje. Nicméně vyučující 
může zápočet uznat, pokud je to v souladu s pravi-
dly stanovenými pro daný předmět.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat. Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. Třetí zapsání před-

mětu není možné. Pokud nesplníš zkoušku při dru-
hém zapsání, je ti studium ukončeno. Známka z 
předmětu, který na první zapsání nesplníš, je „ne-
vyhověl“, tedy 4, a to i přesto, že na druhé zapsání 
tento předmět splníš. Tato skutečnost může ovlivnit 
VSP (vážený studijní průměr). 

Jak je to se zapisováním na zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřednictvím portálu. 
Ze zkouškového termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin před zkouškou, 
nicméně celkový počet zapsání se je omezen na 
pět. Do tohoto čísla se počítají i zápisy na opravné 
termíny. Zápisový pokus se nepočítá, pokud se z ter-
mínu odepíšeš tentýž kalendářní den, co ses zapsal.

Nepokládám zkoušku za objektivní. Jaké mám 
možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry o konání oprav-
né zkoušky i před komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné zkoušky může požá-
dat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním stupněm „ne-
vyhověl”, protože jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedostavil a předem se 
neodhlásil ani neomluvil, nebo pokud jsi odstoupil 
od zkoušky nebo nepřijal známku, jsi ohodnocen 
klasifikačním stupněm „nevyhověl”. 

Za jakých podmínek mi může katedra uznat dříve 
vykonanou zkoušku?
Uznání zkoušky není v pravomoci kateder. Zkoušku 
může uznat pouze děkan fakulty, který tuto pravo-
moc obvykle přenáší na proděkana pro studijní zá-
ležitosti.

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

Je možné celé studium na fakultě absolvovat v 
angličtině?
Studium celého studijního programu v angličtině 
je možné na FAV, FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské studium. Tento  
 
typ studia je určen hlavně zahraničním studentům, 
kteří by na ZČU chtěli v angličtině studovat. 

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakultách zařazeny mezi 
výběrové, povinné nebo povinně volitelné předmě-
ty. Student je povinen během studia vykonat jazy-
kové zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolováno nejen pomocí 
zkoušek a zápočtů na závěr semestru, ale také bě-
hem semestru různými kontrolními pracemi, refe-
ráty, testy, kontroly účasti na seminářích a cvičeních 
nebo vypracováním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit podmínku klauzury. Kon-
trola studia se provádí v časových úsecích daných 
studijním plánem studijního programu. Pokud stu-
dent nezískal počet kreditů nutný pro pokračování 
ve studiu, nemůže být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku studia. Jako krité-
rium hodnocení studijních výsledků slouží vážený 
studijní průměr (dále jen „VSP“), který se zpracová-
vá pro každého studenta za každý akademický rok, 
za první etapu studia a za celkové studium před ab-
solvováním státní závěrečné zkoušky.

Co je to vážený studijní průměr?
Vypočte se jako podíl součtu výsledných známek z 
definované množiny předmětů zakončených zkouš-
kou násobených kreditním ohodnocením přísluš-
ných předmětů a celkového součtu kreditů z těchto 
předmětů. U předmětů, které měl student zapsané 
a které neukončil alespoň známkou dobře, se do 
VSP započítává známka 4. Při opakovaném zápisu 
předmětu se do celkového VSP

započítává pouze známka získaná v opakovaném 
absolvování předmětu. VSP se zaokrouhluje na dvě 
desetinná místa podle pravidel zaokrouhlování.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela výjimečně. Pokud 
se ti třeba nehodí nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu, a když se do vybraného 
cvičení vejdeš, neměl by být problém. Změnu je tře-
ba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po úspěšném ukonče-
ní 1. akademického roku. V průběhu zkouškového 
období může být studium přerušeno pouze ze zá-
važných důvodů. Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi studentem a ztrácíš 
studentské výhody.
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Na jak dlouho lze přerušit studium?
Nejdelší celková doba přerušení studia u bakalář-
ského studijního programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí lhůty pro přeru-
šení?
Jsi povinen se v daném termínu, nejdéle však do 5 
dní, opětovně zapsat do studijního programu. Po-
kud tak neučiníš a do pěti dnů se děkanovi písemně 
neomluvíš, studium se ukončuje. Na základě písem-
né žádosti děkanovi lze přerušení studia ukončit        
i před uplynutím lhůty pro přerušení.

Za jakých podmínek mohu zanechat studia?
Student může zanechat studia kdykoliv, bez udání 
důvodů. Tuto skutečnost je povinen písemně ozná-
mit studijnímu (pedagogickému) oddělení. Fakulta 
ukončuje studium k datu doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
 ͳ dnem, kdy bylo fakultě doručeno studentovo písem-
né oznámení o zanechání studia

 ͳ dnem, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo práv-
ní moci

 ͳ dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo 
právní moci

 ͳ dnem, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška 
nebo její poslední část

Může mi být uznáno studium z jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě žádosti studenta část 
studia z jiné české nebo zahraniční školy.

Jak dlouho mohu nejdéle studovat?
Maximální doba studia je 1,5 násobek standartní 
doby studia. Bezplatně můžeš studovat o jeden rok 
déle než je standardní doba. Po studiu delším, než 
je standardní doba studia, ztrácíš nárok na ubytova-
cí a sociální stipendium. Od 26 let si také musíš sám 
platit zdravotní pojištění a ztrácíš například nárok 
na zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí studium?
Pokud je ti studium ukončeno, ztrácíš všechny výho-
dy studenta (ubytování na koleji, stravování v men-
ze, zvýhodněná jízdenka MHD, sociální příspěvky 
podmíněné studiem a další).

Je možné opakování prvního ročníku?
Ne, první ročník opakovat nelze. Je nutno znovu po-
dat přihlášku. Úplné znění Studijního a zkušebního 
řádu najdeš:

WeB legislativa.zcu.cz/ven/
studijni.pdf

STIPeNDIA 
Splníš-li podmínky stanovené zákonem a stipendij-
ním řádem, máš právo na stipendium. O přiznání 
stipendia se elektronicky. Jaká stipendia můžeš 
tedy na ZČU po splnění daných podmínek získat? 
Přiznaná stipendia se poukazují bezhotovostně na 
bankovní účet studenta. S výjimkou ubytovacího a 
sociálního stipendia se vyplácejí nejpozději do 15. 
dne příslušného měsíce. Ubytovací a sociální sti-
pendium se vyplácí zpětně za kalendářní čtvrtletí 
ve výplatních termínech stanovených v rozhodnutí 
rektora, nejpozději však do 30 dní po skončení ka-
lendářního čtvrtletí. Za správnost a úplnost údajů 
nutných pro bankovní spojení odpovídá student.

soCiální 
Právo na přiznání sociálního stipendia má student, 
který ke dni vydání rozhodnutí o přiznání sociálního 
stipendia má nárok na přídavek na dítě ve zvýšené 
výměře podle zvláštního právního předpisu a tento 
nárok prokáže originálem nebo úředně ověřenou 
kopií písemného oznámení o přídavku na dítě vyda-
ného úřadem státní sociální podpory.

uBytovaCí 
Toto stipendium je přiznáváno studentům bakalář-
ského, magisterského nebo doktorského studijního 
programu, kteří studují v prvním studijním progra-
mu v prezenční formě studia (přičemž za studium 
ve studijním programu se nepovažuje studium, kte-
ré bylo v kterémkoliv kalendářním roce zapsáno a 
ukončeno v období od 1. května do 30. října), nebo 
ve studijním programu na něj navazujícím, nebo 
přestoupil z jednoho studijního programu do jiného 
a předchozí studium bylo uznáno, pokud nepřekro-
čil standardní dobu studia ve studovaném studijním 
programu, včetně souběžně studovaných studijních 
programů a nemá místo trvalého pobytu v okre-
se, v němž je místo jeho studia. Žádost o přiznání  

ubytovacího stipendia se podává elektronicky na 
předepsaném formuláři na Portále ZČU v sekci 
Moje studium /Moje údaje.

prospěChové 
Prospěchové stipendium přiznává studentovi baka-
lářského nebo magisterského studijního programu 
studujícímu ve standardní době studia děkan na zá-
kladě VSP na dobu deseti měsíců daného akademic-
kého roku, pokud standardní doba studia nekončí v 
průběhu akademického roku a pokud student získal 
v uplynulém roce alespoň 60 kreditů.

mimořádné 
Mimořádné stipendium může být děkanem nebo 
rektorem přiznáno studentovi bakalářského, magi-
sterského nebo doktorského studijního programu 
v prezenční formě studia a přiznává se na základě 
řádně odůvodněné žádosti studenta, nebo na návrh 
příslušného pracoviště, nebo z vlastního podnětu 
rektora, nebo děkana fakulty.

doktorandské 
Studenti doktorských studijních programů obvykle 
pobírají doktorandské stipendium. Přiznání dokto-
randského stipendia a určení jeho výše je v kompe-
tenci jednotlivých fakult. Více o studijních věcech 
najdete na:

WeB www.zcu.cz/pracoviste/ipc

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

Pro více informací 
jděte na:

www.ricardo.jobs.cz

www.ricardo.com
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CeNTRUM INFORMATIZACe  
A VýPOČETNí TECHNIKy (CIV) 

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) 
rozvíjí informační technologie a zajišťuje služby          
s tímto spojené pro studenty, zaměstnance a jed-
notlivá pracoviště ZČU. CIV pro uživatele provozuje 
web http://support.zcu.cz, kde nalezneš návody, 
rady a  dokumentace potřebné v  konkrétních situa-
cích. Na tomto webu také najdeš novinky a změny v 
IT prostředí univerzity.

UŽIVATELSKÁ PODPORA ͳ 
HeLPDeSK CIV 
Kontaktním místem pro uživatele je HelpDesk, kte-
rý Ti pomůže s řešením problémům, jako je např. 
zapomenutí hesla, ztráta dat či služby spojené                
s kartou JIS.

email operator@service.
zcu.cz

(Dotazy posílej ze své školní adresy, umožníš tak 
svoji identifikaci a urychlíš řešení svého problému.)

tel + 420 377 638 888

HELPDESK CIV NAJDEŠ V  PLZNI NA NÁSLEDUͳ
JíCíCH MíSTECH:

Bory: 
Univerzitní 20 – UI205 (od hlavního vchodu do bu-
dovy doprava a stále rovně až projdeš skleněným 
tunelem. Místnost HelpDesku se nachází hned za 
tunelem.

Centrum: 
Husova 11 – HJ306

KARTA JIS ͳ PRŮKAZ STUDENTA 

Karta JIS (jednotný identifikační systém) je průka-
zem studenta či zaměstnance ZČU. Tato karta slouží 
nejen k prokázání totožnosti, ale umožní Ti např. 
vstup do laboratoří či na kolej, kopírování nebo stra-
vování v menze.

Jak o kartu zažádat?
O JIS kartu se žádá elektronicky na stránce jis.zcu.cz 
Další informace se dozvíš na stránkách support.zcu.
cz., pod záložkou „JIS karta“.cz. Nezapomeň: výro-
ba JIS karty se zahájí až po uhrazení manipulačního 
poplatku. 

Kdy bude karta vyrobena?
Standardní doba výroby karty jsou tři dny, v době 
hromadných výdejů může být až 20 pracovních 
dní. Postup výroby sleduj na adrese jis.zcu.cz.  
V případě jakýchkoli problémů neprodleně kontak-
tuj HelpDesk.

Kdy a kde si mohu kartu vyzvednout?
Karta je připravena k  vyzvednutí pouze tehdy, po-
kud na výše uvedené adrese najdeš následující po-
známku „Karta je připravena k  vydání, můžete si ji 
vyzvednout.“ Až bude Tvá karta připravena, můžeš 
si ji vyzvednout během tzv. hromadného výdeje. 
Ten probíhá každý rok přibližně od poloviny září  
v místnosti UI203 na Borech, a to v době  
od 9.00 – 16.30. Přesné datum se dozvíš na strán-
kách CIVu. 

http://support.zcu.cz.

Pro vyzvednutí karty potřebuješ platný průkaz to-
tožnosti (OP nebo cestovní pas). V případě, že se 
nemůžeš dostavit osobně, může za Tebe kartu vy-
zvednout zmocněnec vybavený neověřenou plnou 
mocí, která musí obsahovat následující údaje: celá 
jména, bydliště, data narození, účel plné moci, da-
tum a podpisy. Šablonu plné moci lze stáhnout ze 
stránek supportu (kategorie JIS/Kde si lze kartu vy-
zvednout).

Nezapomeň, že převzetím karty uzavíráš smlouvu. 
Zacházej s kartou šetrně a nos ji stále u sebe!

ORION A UŽIVATELSKé KONTO 
Konto Orion je elektronickou identitou uživatele 
ZČU a umožňuje mu používat elektronické infor-
mační zdroje ZČU. Konto v systému Orion musí mít 
zřízené každý student. Konto se zřizuje registrací, 
při které si uživatel zvolí své uživatelské jméno. Re-
gistraci lze provést pouze v označených učebnách 
ZČU. Potřebné registrační údaje získá uživatel sou-
časně s kartou JIS. Doporučujeme Ti pečlivě si zvolit 
své uživatelské jméno, bude Tě provázet po celou 
dobu studia.

Toto konto Ti poskytuje komplexní přístup ke zdro-
jům a službám sítě WEBnet, včetně elektronické 
pošty, a budeš jej potřebovat i pro přihlášení se na 
jakýkoliv počítač ve veřejné učebně. Uplatníš jej         
i pro přístup ke všem zdrojům ve správě CIV a na 
některé školní weby.

INFORMAČNí SySTéMy  
Tvůj přístup k informačním systémům ZČU je mož-
ný jak ze sítě ZČU, tak odkudkoli z internetu. Pro 
přístup potřebuješ přihlašovací údaje svého Orion 
konta. Nejdůležitější jsou pro Tebe dva systémy:

 ͳ Portál ZČU přístupný na adrese http://portal.zcu.cz. 
Je to informační zdroj pro studijní účely. Najdeš zde 
informace o zkouškách, svém rozvrhu, ubytovacím 
stipendiu atd.

 ͳ Courseware najdeš buď jako záložku portálu nebo na 
http://courseware.zcu.cz. Zde se shromažďují elek-
tronické informace a studijní materiály potřebné ke 
studiu.

DŮLEŽITé ODKAZy 
http://support.zcu.cz 
– informace a návody k jednotlivým službám a sys-
témům

http://heslo.zcu.cz 
– stránka slouží ke změně hesla Orion

http://portal.zcu.cz 
– informace o zkouškách, vizualizace studijního plá-
nu, studní materiály

http://webmail.zcu.cz 
– přístup k elektronické poště

http://tisk.civ.zcu.cz 
– informace o tiskových úlohách

http://eduroam.zcu.cz 
– wifi připojení

http://knihovna.zcu.cz 
– univerzitní knihovna

http://ipc.zcu.cz 
– Informační a poradenské centrum
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KNIHOVNY  
A KNIHKUPECTVí

Ať už jsi knihomol, nebo četbě zrovna neholduješ, 
bez knížek se při studiu neobejdeš. I přes to, že 
dnes již sami učitelé dávají materiály k výuce vol-
ně k dispozici na internet, zůstávají knihy důležitou 
součástí samostudia, které, i když je záležitostí ini-
ciativy každého z nás, je také nedílnou součástí vy-
sokoškolského života. Proto jsme pro Tebe připravili 
seznam institucí, ve kterých nalezneš literaturu pro 
své studium.

UNIVERZITNí KNIHOVNA 
Pod souhrnným názvem Univerzitní knihovna Zápa-
dočeské univerzity se skrývá pět odborných kniho-
ven a několik studoven, které poskytují služby všem 
studentům ZČU. Otevírací doba se u každé z nich 
liší, proto ji uvádíme zvlášť u každé knihovny či stu-
dovny. Ve všech těchto zařízeních mohou čtenáři za 
poplatek používat samoobslužné tiskárny a kopírky. 
Knihovna nově půjčuje také čtečky elektronických 
knih.

Až budeš hledat informace pro svou seminární prá-
ci, je jedna z poboček univerzitní knihovny první 
místo, které bys měl navštívit. Čtenářem se stává 
každý student ZČU bezplatně, jako průkaz mu slouží 
JIS karta.

Jak zjistíš hned při své první návštěvě, jsou knihy 
označeny barevnými pruhy, které mají svůj význam:

červený pouze prezenční studium

Žlutý výpůjčka přes noc

modrý výpůjčka na 14 dní

Bílý výpůjčka na 1 měsíc

Další informace ohledně provozu knihovny, výpůj-
ček a poskytování knihovnicko-informačních služeb 
najdeš v Knihovním a výpůjčním řádu, který je k dis-
pozici v každé knihovně či studovně.

WeB www.knihovna.zcu.cz

knihovna Bory

adresa univerzitní 18, uB 211

tel. + 420 377 637 755

e-mail pujcbor@uk.zcu.cz

otevíraCí doBa po – čt 8:00 – 20:00 
pá 8:00 – 15:00

Knihovna je propojena s o patro níž ležící Studov-
nou periodik a multimédií. 

tel. + 420 377 637 755

e-mail pujcbor@uk.zcu.cz

otevíraCí doBa po – čt 8:00 – 20:00 
pá 8:00 – 15:00

pedagogiCká knihovna

adresa klatovská 51, kl 118

tel. + 420 377 637 733

e-mail pujcped@uk.zcu.cz

otevíraCí doBa po – čt 8:00 – 20:00 
pá 8:00 – 15:00

Ve stejné budově se o patro výš v místnosti KL 245 
nachází také Studovna periodik.

tel. + 420 377 637 836

e-mail studkla@uk.zcu.cz

otevíraCí doBa po – čt 8:00 – 18:00 
pá 8:00 – 15:00

knihovna Fakulty právniCké a Fa-
kulty FiloZoFiCké

adresa sady pětatřicátníků 16

tel. + 420 377 637 744

e-mail pujcpra@uk.zcu.cz

otevíraCí doBa po – čt 8:00 – 20:00 
pá 8:00 – 15:00

knihovna ZdravotniCkýCh studií

adresa sedláčkova 31, st 405

tel. + 420 377 637 788

e-mail pujckzs@uk.zcu.cz

otevíraCí doBa po – čt 8:00 – 18:00  
pá 8:00 – 15:00

ekonomiCká knihovna CheB

adresa hradební 22, Cheb

tel. + 420 377 637 766

e-mail pujceko@uk.zcu.cz

otevíraCí doBa po – čt 8:00 – 18:00 
pá 8:00 – 12:00

studovna veleslavínova

adresa veleslavínova 42, vC 
112

teleFon + 420 377 637 837

e-mail studvel@uk.zcu.cz

otevíraCí doBa po – čt 8:00 – 18:00 
pá 8:00 – 15:00

studovna husova

adresa husova11, místnost 
hj 103

tel. + 420 377 637 889

e-mail studborh@uk.zcu.cz

otevíraCí doBa po – čt 8:00 – 18:00 
pá 8:00 – 15:00

STUDIJNí A VěDECKÁ KNIHOVNA 
PLZEŇSKéHO KRAJE 
Další možností získání knih, skript, odborných publi-
kací, časopisů a spousty dalších materiálů je Studij-
ní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, všeobecně 
známá jako “vědárna”. Poplatek za vystavení čte-

nářského průkazu je 60,- Kč plus 15,- KČ za kartu. 
Vědecká knihovna má několik dílčích knihoven – 
Anglickou, Německou, Rakouskou a Knihovnu pro 
nevidomé. Další informace nalezneš na stránkách 
knihovny.

adresa smetanovy sady 2

tel. +420 377 306 911

e-mail svk@svkpl.cz

WeB www.svkpl.cz

otevíraCí doBa po – pá 8:00 – 19:00

KNIHOVNA MěSTA PLZNě  
Ústřední knihovna pro dospělé

adresa Bedřicha smetany 13

tel. +420 378 038 210

e-mail ukd@plzen.eu

WeB www.knihovna.plzen.eu

otevíraCí doBa po – pá 9:00 – 18:00 
so 9:00 – 12:00

Knihovna města Plzně má taktéž mnoho dílčích 
knihoven: Ústřední knihovnu pro děti a mládež, 
Hudební a internetovou knihovnu a dále pobočky 
Bory, Bolevec, Doubravka, Lobzy, Lochotín, Skvrňa-
ny, Slovany a Vinice – prakticky každá větší městská 
číst disponuje pobočkou Knihovny města Plzně. 
Detailnější informace včetně otevíracích dob a kni-
hovního a výpůjčního řádu nalezneš na oficiálních 
stránkách knihovny.

PRODEJNy SKRIPT ZČU 
Bory

adresa univerzitní 8, místnost 
uB 105

otevíraCí doBa po- pá 8:00 – 11:30, 
12:30 – 15:00

Centrum

adresa husova 11, místnost 
hj 107
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otevíraCí doBa po-pá  8:00 – 11:30, 
12:30 – 14:00

Cheb

adresa hradební 22, Cd 250

otevíraCí doBa po – čt 9:00 – 18:00 
pá 9:00 – 12:00

OSTATNí KNIHKUPECTVí 

univerZitní knihkupeCtví nava

adresa sedláčkova 31

WeB www.nava.cz
  

vydavatelství a nakladatelství 
aleŠ čeněk, s. r. o.
Jedna z prodejen se nachází v budově Právnické fa-
kulty ZČU.

WeB www.alescenek.cz

adresa  sady pětatřicátníků 27

otevíraCí doBa po – čt 9:00 – 16:30 
pá 9:00 – 14:00

Další prodejna se nachází v budově finančního úřa-
du.

adresa náměstí českých bratří 
8

otevíraCí doBa viz www.alescenek.cz/
kontakty

INTeRNeTOVÁ BURZA SKRIPT 
Výbornou možností, jak levně sehnat skripta, je 
použít burzu skript. V současnosti funguje i v elek-
tronické podobě, takže můžeš skripta sehnat přímo  
z domova.

WeB www.burzaskript.cz

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
  
 
 

                   uspoint.zcu.cz            UU 309 

Americké centrum 

  

Pak je US Point tím pravým místem, 
kam bys měl zavítat!  

 
Potkáš zajímavé lidi, procvičíš si 
angličtinu a dozvíš se mnoho užitečných 
informací. Zároveň  Ti poradíme, pokud 
uvažuješ o studiu v USA či hledáš 
informace do svých akademických prací. 
 

Všechny akce jsou zdarma. 

 

Přijď za zábavou i za poznáním 
 

Chceš více poznat jazyk 
 a kulturu USA? 
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Západočeská univerzita má své fakulty rozseté po 
celé Plzni. Tyto budovy jsou pokaždé označeny 
zkratkou skládající se ze dvou písmen (HJ, UC,…),  
které se objevují na všech internetových stránkách 
i na tvém rozvrhu. Na první pohled se ti to může 
zdát složité, ale není důvod ztrácet hlavu. Hned, jak 
zjistíš, co vše znamená, ti bude jasné, kam máš jít.

ČTENí ZKRATEK UČEBEN
Na následujícím příkladu ti objasníme, kde budeš 
hledat místnost své výuky či jiné aktivity:

HJ-200
 ͳ HJ je zkratka budovy. V tomto případě se jedná o bu-
dovu Husova 11. 

 ͳ První číslo, zde 2, ti říká, že musíš do druhého patra.

 ͳ Na tomto patře už stačí najít správnou místnost, kte-
rá nese všechny tři cifry. 

Je však nutné se v budově zorientovat. Některé totiž 
mají první patro jako přízemí, jiné berou první patro 
klasickým způsobem. Ve většině budov se u vchodu 
nachází vrátnice, takže když si nebudeš něčím jistý, 
tak se zeptej vrátných, kteří studentům rádi poradí. 

PřEHLED BUDOV
Zde máš seznam zkratek, které se na tvém rozvrhu 
můžou objevit spolu s adresami:

Budovy ZČU v centru města 

hj husova 11

Ch Chodské náměstí 1

jj jungmannova 1

kl klatovská 51

ko kolárova 19

no náměstí odboje 18

rj riegrova 11

rs riegrova 17

PC sady pětatřicátníků 14

ps sady pětatřicátníků 16

PD sady pětatřicátníků 27

sp sedláčkova 15

sd sedláčkova 19

st sedláčkova 31

so sedláčkova 38

tC teslova 5

tF teslova 9

tg teslova 9a

th teslova 11

ty tylova 18

ts tylova 59

vC veleslavínova 42

Budovy v kampusu ZČU na Borech

ur univerzitní 8

um univerzitní 12

ut univerzitní 14

uB univerzitní 18

ui univerzitní 20

uv, uu, uk, ul, up, uF, 
uF

univerzitní 22

eu,ek,el,ep,es, et univerzitní 26

ls univerzitní 28

un, us, uC technická 8

Pokud se někde objeví jiná zkratka, o které nemáš 
jasno, tak zajdi na tyto stránky:

www.portal.zcu.cz->studium->prohlížení-> 
místnosti 

BUDOVY 
ZÁPADOČESKé UNIVERZITy
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KOLEJE A MENZy

UByTOVÁNí NA KOLEJíCH 

V České republice je zvykem, že vysoké školy a uni-
verzity poskytují svým studentům ubytování na 
svých kolejích. Západočeská univerzita není výjim-
kou. Má koleje rozmístěné v různých částech města 
a každá kolej má svá určitá specifika. Všechny koleje 
ZČU ale mají určité společné standardy:
 ͳ Na všech kolejích je zaveden internet, poplatek za 
jeho používání je zahrnut do kolejného a  při regis-
traci do kolejní sítě se platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč

 ͳ Všechny koleje mají prádelnu, vybavenou pračkami 
a sušičkami, kde si studenti mohou prát, na většině 
kolejí se nachází i sušárna, použití prádelny je za po-
platek

 ͳ Na všech kolejích je místnost určená pro úschovu kol

 ͳ Na vrátnici je možné za poplatek zapůjčit vysavač a 
žehličku

 ͳ Taktéž je možné na vrátnici zakoupit bagety, nápoje a 
další drobné občerstvení

kolej a1, a2, a3 

adresa Borská 53

email gvostrac@skm.zcu.cz

tel 377 634 877

Dostupnost
Cca 10 minut chůze od zastávek tramvaje 4 a tro-
lejbusu 16. Spojení do centra města autobusy 22, 
24 a 30.

Stručná charakteristika
Komplex tří panelových domů se nachází v okrajové 
části Plzně. Budovy A2 a A3 jsou propojeny korido-
rem. V suterénu budovy A2 se nachází studentský 
klub Bastila, kde lze trávit volný čas.
 ͳ Kapacita 574 lůžek

 ͳ Pokoje pro dvě nebo tři osoby, uspořádané do buněk, 
na každé buňce je lednice

 ͳ Sociální zařízení vlastní pro každou buňku

 ͳ Kuchyňka: jedna na každém patře, vybavená elektric-
kou varnou deskou, mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi; ve vybraných patrech společná elektrická 
trouba

Očima studenta
Borská kolej patří k tomu nejlepšímu, kde lze byd-
let. Pokoje jsou zde relativně velké, a hlavně je zde 
lednice na každé buňce. Nevýhodou je, že na koleji 
nenarazíš na mrazák, takže mražené pizzy jsou pro-
blém. Protože cesta do školy vede přes pole, dopo-
ručujeme si pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, že 
lidi z Borské poznáš podle zabahněných nohou.

kolej B1 

adresa máchova 14 - 16

email polivkov@skm.zcu.cz

tel 377 634 875

Dostupnost
Cca 10 minut chůze od univerzitního areálu na Bo-
rech, cca dvě minuty chůze od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 15 minut tramvají 
4.

Stručná charakteristika
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové domy. V každé 
budově je studovna s možností připojení na inter-
net. V suterénu budovy M16 je posilovna. V budově 
M14 se nachází zkušebna. Obě budovy disponují 
místností se stoly na stolní tenis. U vchodu do kole-
je Máchova 16 se nachází studentský klub Studna. 
V bezprostřední blízkosti koleje se nachází sportov-
ní hřiště a Borský park. Před kolejí je parkoviště,  v 
blízkosti je i nákupní středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.

 ͳ Kapacita 379 lůžek

 ͳ Pokoje pro 2 osoby chodbového typu, 2 kuchyňky  
s lednicí na patro

 ͳ Sociální zařízení společné na každém patře

 ͳ Kuchyňka: dvě na každém patře, vybavené kuchyň-
skou linkou, lednicí, elektrickými dvouvařiči, mikro-
vlnnou troubou a varnými konvicemi, v přízemí spo-
lečná elektrická trouba

Očima studenta
Pro ty, kteří studují na Borech, jsou Máchova 14  
a 16 nejbližšími kolejemi. Ráno stačí ujít pár metrů a 
už stojíš na zastávce, odkud tě přecpaná 30 nebo 2 
4 odveze k univerzitě. Když máš štěstí, celý trans-
port zabere sotva 5 minut. Výhodou je také přítom-
nost hřiště, posilovny a hudební zkušebny, které 
jsou tu jen pro studenty.

kolej B2 a B3 
B2

adresa máchova 20

email hmenclov@skm.zcu.cz

tel 377 634 876

B3

adresa Baarova 36

email keglerov@skm.zcu.cz

tel 377 634 898

Dostupnost obou budov
Cca 12 minut chůze od univerzitního areálu na Bo-
rech a asi dvě minuty chůze od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 15 minut tramvají 
4.

Stručná charakteristika:
Dva sedmipatrové panelové domy, v jejichž bezpro-
střední blízkosti se nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se nachází parkoviště. 
V blízkosti kolejí je nákupní středisko, pošta, banka, 
jídelna a restaurace.
 ͳ Kapacita 489 lůžek v budově B2 a 480 lůžek v budově 
B3

 ͳ Pokoje buňkové pro dvě nebo tři osoby, nebo dvou-
lůžkové chodbové na B3

 ͳ Sociální zařízení vlastní pro každou buňku nebo spo-
lečné na každém patře

 ͳ Kuchyňka ano, jedna na každém patře, vybavená ku-
chyňskou linkou, lednicí, elektrickou varnou deskou, 
mikrovlnnou troubou a varnými konvicemi

Očima studenta
Na Bárovce to prostě žije. To, co jí chybí na vybave-

ní, dohání na skvělých kolej-párty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní centrum Luna, kde 
je možné sehnat večeři či zajít na bowling.

kolej l1 a l2 

adresa Bolevecká 30

email pseidlom@skm.zcu.cz

tel 377 634 878

Dostupnost
Cca pět minut chůze od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskema a asi tři minuty chůze od autobusové 
zastávky Fakultní nemocnice, Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut tramvajemi 1 a 4.

Stručná charakteristika
Komplex tvoří dva vzájemně propojené devítipa-
trové panelové domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou budovách jsou 
studovny s možností připojení na internet. V sute-
rénu kolejí se nachází posilovna a tělocvična, které 
mohou studenti po dohodě navštěvovat, a zapsat 
na některý ze sportovních kroužků, které se zde ko-
nají. V atriu kolejí je studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též disponuje sportov-
ním hřištěm.
 ͳ Kapacita 352 lůžek v budově L1 a 362 lůžek v budově 
L2

 ͳ Pokoje pro dva uspořádané do buněk, nebo chodbo-
vé pro čtyři osoby, na každém pokoji je lednice

 ͳ Sociální zařízení vlastní pro každou buňku, čtyřlůžko-
vé pokoje mají vlastní na chodbě

 ͳ Kuchyňka není, každý pokoj je vybaven vařičem

Očima studenta
Pro ty, kteří studují v centru nebo na Lochotíně, je 
“Locháč“ nejbližší kolej. V přízemí je bufet s výdej-
nou teplých jídel, takže se zde lze bez vaření dobře 
najíst. Ve volném čase lze vyrazit k nedalekému Bo-
leveckému rybníku nebo do ZOO. Pokud ale studu-
ješ na Borech,  připrav se na min. 30 minut cesty 
do školy. 

kolej k1 

adresa klatovská 200

email stankov@skm.zcu.cz

tel 377 634 898
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Dostupnost
Cca 10 minut chůze od univerzitního areálu na Bo-
rech a asi tři minuty od tramvajové zastávky Bory. 
Spojení do centra města cca 15 minut tramvají 4.

Stručná charakteristika
Kolej se nachází v prostoru bývalých kasáren. Dvou-
patrový dům byl uveden do provozu v roce 2005 po 
celkové rekonstrukci. V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před kolejí je menší 
parkoviště, v docházkové vzdálenosti se nachází ná-
kupní středisko, pošta, banka, jídelna a restaurace. 
Kolej má bezbariérový vstup a pokoje uzpůsobené 
pro studenty s tělesným postižením.
 ͳ Kapacita 155 lůžek

 ͳ Pokoje chodbové, pro 1 – 4 osoby

 ͳ Sociální zařízení: společné na každém patře

 ͳ Kuchyňka ano, dvě na každém patře, každá je vybave-
ná kuchyňskou linkou, mikrovlnnou troubou, rychlo-
varnou konvicí, lednicí a elektrickou varnou deskou

 ͳ Pokoje pro studenty s tělesným postižením: dva 
uzpůsobené buňkové pokoje v přízemí, každý pro tři 
osoby, buňka disponuje vlastním sociálním zaříze-
ním, kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, varnou konvicí 
a dvouvařičem.

Ubytování v Chebu 
Západočeská univerzita zajišťuje ubytování i svým 
studentům v Chebu. Pro chebskou kolej platí násle-
dující údaje:
 ͳ Na koleji je zaveden internet. Poplatek za jeho použí-
vání je zahrnut do kolejného. Při registraci do kolejní 
sítě se platí jednorázový dobrovolný poplatek 100 Kč.

 ͳ Kolej disponuje prádelnou, vybavenou pračkami  
a sušičkami, kde si studenti mohou prát, a sušárnou, 
použití prádelny je za poplatek

 ͳ V budově je místnost určená pro úschovu kol. Užívání 
této místnosti je zpoplatněn

 ͳ Na vrátnici je možné si za poplatek zapůjčit vysavač  
a žehličku

 ͳ Taktéž je možné na vrátnici zakoupit bagety, nápoje  
a další drobné občerstvení

kolej v 

adresa dyleňská 24, Cheb

email hrubajit@skm.zcu.cz

tel 602 683 935

Dostupnost
Cca 15 minut od fakulty a asi pět minut od hlavního 
nádraží. Spojení do centra města cca 15 minut.

Stručná charakteristika
Jedná se o desetipatrový panelový dům, v jehož 
blízkosti se nachází sportovní hala a zimní stadion. 
Parkování vozidel je možné v prostorách u sportov-
ní haly. V těsné blízkosti koleje je možnost nákupů  
a dalších potřebných služeb. Kolej má bezbariérový 
přístup a v suterénu bezbariérové sociální zařízení. 
Dále se v suterénu nachází místnost se stolním te-
nisem. V přízemí budovy se nachází studentský klub 
skleník.
 ͳ Kapacita 204 lůžek

 ͳ Pokoje buňkové, pro jednu nebo dvě osoby, nebo sa-
mostatné dvoulůžkové pokoje

 ͳ Sociální zařízení vlastní pro každou buňku

 ͳ Kuchyňka:  jedna na každém patře, vybavená kuchyň-
skou linkou, mikrovlnnou troubou, dvěma rychlovar-
nými konvicemi a elektrickým sporákem s troubou.

FAQ – OTÁZKy A ODPOVěDI 
Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
O přidělení koleje studentovi rozhoduje jeho fakul-
ta, nikoli SKM. Žádosti o ubytování zadávají studenti 
sami, dle každoročně vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, přístupného přes zá-
ložku Můj účet na webu SKM. Zde jsou pak uvedeny 
veškeré potřebné informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. dne v měsíci. 
Platit můžeš převodem na účet, kartou v kanceláři 
koleje nebo v hotovosti tamtéž. Za zpoždění Ti jinak 
bude počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné v kanceláři kartou nej-
méně na tři měsíce, dostaneš 8% slevu na ubytová-
ní. V případě, že by ses ale stěhoval pryč z koleje, 
nemáš nárok na vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám nárok na stipendium?
Pokud bydlíš na koleji, tak většinou ano. Pro získá-
ní stipendia musíš splňovat podmínky stanovené 
stipendijním řádem ZČU. Ten najdeš na stránkách 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud mám nějaký pro-
blém související s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, můžeš se obrátit 
na vedoucí(ho) koleje nebo na studentskou samo-
správu, která na kolejích funguje a která je volená  
z řad studentů ubytovaných na dané koleji.

Můžu se přestěhovat na jiný pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se můžeš jednou za se-
mestr. Pokud nejsou na koleji volná místa, musíš ale 
najít někoho, kdo bude ochotný si s Tebou vyměnit 
místo. Potom jen stačí zajít za vedoucí koleje.

A můžu změnit spolubydlícího?
Ano, ale Tvůj současný spolubydlící s tím musí sou-
hlasit. Pokud máš se spolubydlícím závažné problé-
my a neznáš nikoho, s kým by sis mohl lůžko vymě-
nit, zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se najít vhodné 
řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na koleji?
Během roku se místa na kolejích postupně uvolňují. 
První volná místa se objevují už ve druhém týdnu 
výuky. Aktuální informace nalezneš na www.skm.
zcu.cz/uvolnena-luzka.html. Další možností je uby-
tování mimo koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, určitě něco na-
jdeš.

Veškeré oficiální informace o službách SKM, jednot-
livých kolejích, dokumenty, ceníky, kontakty apod. 
najdeš na webových stránkách SKM. Případné do-
tazy Ti zodpoví zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na telefonu +420 377  
634 851. 

Studentům, kteří splňují stanovené podmínky, bude 
poskytnuto ubytovací stipendium. O  tom, zda má 
student na toto stipendium nárok, se lze dočíst ve 
Stipendijním řádu. 

CO By MěL STUDENT VěDěT
Platbu kolejného lze uskutečnit nejlépe převodem 
na účet, a  to vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem účtu). V případě 
nedodržení termínu splatnosti, je student k dlužné 
částce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 
% denně, nejvýše však 10% z dlužné částky. Dále 
je možné k platbě využít pokladny na jednotlivých 

kolejích, které disponují i terminály pro úhradu pla-
tební kartou. Pokud si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše kolejného, může vlože-
né peníze využít při platbě v menze či za kopírování  
a tisk a nemusí si tudíž již vkládat žádnou hotovost. 
To zajišťuje nový kolejní a menzovní systém ISKaM, 
díky kterému došlo ke sloučení ubytovacího a stra-
vovacího konta do jednoho.
Aktuální stav konta si student může kdykoli ověřit 
na webové stránce http://webskm.zcu.cz, která je 
zabezpečena jeho uživatelským jménem a heslem. 
Tamtéž je možno si také rezervovat konkrétní lůžko 
na konkrétní koleji od okamžiku, kdy je kolej stu-
dentovi přidělena. Kolej je studentům přidělována 
fakultami, nikoli samotnou Správou kolejí a menz. 
Ta přiděluje volná místa fakultám, aby si o jejich při-
dělení rozhodly samy.
Na webu Správy kolejí a  menz je zveřejněn Kolej-
ní řád ze dne 20. 12. 2006 a směrnice rektora č. 
39R/2011 – Zásady ubytování studentů a provozní a 
ubytovací řád. Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. V písemné podobě jsou 
k dispozici i na kolejních vrátnicích. V případě vzniku 
jakýchkoli problémů se studenti mohou obrátit na 
vedoucího koleje nebo na studentskou samosprá-
vu, která je volena z řad studentů.

jak postupovat,
...když jsem nedostal/a místo na koleji?
Místa na kolejích se uvolňují postupně během roku, 
je třeba se proto pravidelně ptát na úseku ubytova-
cích služeb. Zkusit to můžeš již druhý týden výuky. 
Aktuální informace o uvolněných lůžkách nalezneš 
také zde: skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html. Další 
možností je náhradní ubytování mimo koleje, podí-
vej se po inzerátech v  novinách nebo na nástěn-
kách po budovách školy.

... se chci přestěhovat na jiný pokoj nebo změnit 
spolubydlícího?
Přestěhování je povolenou jednou za semestr. Na 
začátku semestru většinou není pro nové studen-
ty z technických důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš přestěhovat, mu-
síš si během semestru najít někoho, kdo si s Tebou 
bude ochoten vyměnit místo a musí s tím souhlasit  
i Tvůj spolubydlící na původním pokoji. Pak zajdi za 
vedoucí koleje, která Ti pomůže vyřídit potřebné 
formality. Pokud máš vážné důvody, proč Ti nesedí 
současný spolubydlící, a neznáš nikoho, s kým  by sis 
své lůžko mohl vyměnit, zajdi také za vedoucí a ona 
se pokusí najít vhodné řešení.
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MeNZY 
Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, kte-
ré jsou umístěny v areálu školy nebo v jeho blízkosti. 
Tyto menzy nabízejí obědy, večeře a doplňkový sor-
timent moučníků, baget, ovoce atd. (dále jen doplň-
kový sortiment).  V nabídce jsou i jídla pro vegetari-
ány. Kromě menz provozuje SKM také čtyři bufety.

vŠ menZa i

adresa kollárova ul. 19

otevíraCí doBa Po – Pá 10:30 – 14:30

Menza se nachází ve středu města Plzně cca tři mi-
nuty chůze od ulice Sady pětatřicátníků a má kapa-
citu 341 míst. Denně nabízí výběr 5  –  6 jídel, která 
jsou vydávána ve dvou od sebe oddělených výdej-
nách.  V menze je dále v provozu samoobslužný 
bufet s doplňkovým sortimentem včetně studených  
a teplých nápojů.

vŠ menZa iv

adresa univerzitní 12

otevíraCí doBa Po – Pá 10:30 – 15:00
výdej večeří 16:30 - 18:30

Menza s kapacitou 350 míst je umístěna v univerzit-
ním areálu na Borských polích v samostatné budo-
vě. Denně nabízí výběr z 5 – 8 jídel k obědu a jed-
no jídlo k večeři. Kromě toho menza nabízí několik 
druhů minutek, vegetariánské saláty a BIO-pokrmy. 
Dále je zde v provozu i samoobslužný bufet s doplň-
kovým sortimentem a studenými či teplými nápoji.

VŠ BUFET FPE

adresa klatovská 51

otevíraCí doBa Po – Čt 9:00 – 16:30  
Pá 9:00 – 15:00

Bufet nalezneme v přízemí budovy pedagogické 
fakulty v Plzni. Nabízí jídla rychlého občerstvení, 
jako jsou pizza, tortilly, hamburgery a další. Dále lze 
v bufetu zakoupit doplňkový sortiment. Pro stráv-
níky je též zajištěn výdej dvou druhů teplých jídel  
a polévky.

VŠ BUFETy UNIVERZITNí

adresa Univerzitní 22

Přízemí

otevíraCí doBa Po – Čt 10:00 – 14:30 
Pá 9:00 – 14:00

Bufet je téměř ukryt v přízemí budovy FST v areá-
lu univerzity na Borských polích. Bufet nabízí jídla 
rychlého občerstvení (pizza, hamburger, sekaná, 
langoše, palačinky a další). Pro strávníky je také 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů teplých jídel.   
V bufetu lze také zakoupit zboží z doplňkového sor-
timentu.

Patro

otevíraCí doBa Po – Čt 7.15 – 15:30Pá 
7:15 – 15:00

Bufet se nachází nad výše zmíněným bufetem. Na-
bízí stejný sortiment bez výdeje jídel. Naopak je zde 
možné zakoupit “kávu s sebou”.

VŠ BUFET BOLEVECKÁ

adresa Bolevecká 30

otevíraCí doBa Po – Čt 10:00 – 
18:00Pá 10:00 – 15:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a nachází se ve vstup-
ním prostoru boleveckých kolejí. Nejen pro oby-
vatele těchto kolejí je zde zajištěn výdej polévky 
a dvou druhů teplých jídel. Stejně tak lze v bufetu 
zakoupit zboží z doplňkového sortimentu.

Stravování v Chebu 

adresa Obrněné brigády 6, 
Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v Chebu je zajiš-
těno stravování v prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde mají možnost 
výběru ze dvou teplých jídel denně. Bližší informace 
o stravování podává vedoucí koleje v Chebu.

FAQ ͳ OTÁZKy A ODPOVěDI 
Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě dotovaná teplá jídla 
denně v průměru za každý kalendářní měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit čtyřmi způsoby: ho-
tovostí, stravenkami („gastroturky“ apod.), kreditní 
kartou nebo pomocí JIS-karty. Vzhledem k tomu, že 
ceny pro studenty se vztahují jen na
platbu JIS-kartou, doporučujeme ostatní možnosti 
užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy a na pokladně si ne-
chat „dobít“ svou JIS-kartu. Své první jídlo je možné 
si vybrat hned vzápětí.

Jak si „nabiju“ JIS-kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny v jakékoliv menze, 
bufetu, či na koleji „dobije“ pokladní kredit na po-
žádání. Minimální suma je 200 Kč.

Menzy i bufety nabízejí možnost stravování i pro 
strávníky, kteří nejsou studenty nebo zaměstnanci 
ZČU.

Podrobnější informace o menzách, bufetech a ak-
tuální jídelní lístek nalezneš na webových stránkách 
Správy kolejí a menz ZČU: 
www.skm.zcu.cz
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STUDENTSKé ORGANIZACE

O STUDeNTSKýCH  
ORGANIZACíCH  
Nedílnou součástí studentského života na ZČU jsou 
studentské organizace. Jako student budeš denně 
procházet kolem nástěnek, na kterých prezentují 
svoji činnost. V menzách narazíš na letáčky, které 
upozorňují na jimi pořádané akce a čas od času si 
o nich přečteš  i  v univerzitních novinách. Na ZČU 
působí velké množství studentských organizací. Ně-
které jsou mezinárodní, některé se svou činností 
zaměřují pouze na ZČU. Všechny jsou zde ale proto, 
aby studentům pomáhaly.

IAeSTe 

adresa husova 11, hj 202

WeB www.zcu.iaeste.cz

e-mail zcu@iaeste.cz

IAESTE = The International Association for the Ex-
change of Students for Technical Experience

Jsme mezinárodní studentská organizace, jejímž 
hlavním cílem je umožnit studentům absolvovat od-
bornou stáž v zahraničí.  V současné době tato or-
ganizace sdružuje více než 80 zemí po celém světě, 
takže je z čeho vybírat. Každý rok díky těmto praxím 
vycestuje zhruba 100 studentů z České republiky. 

Jedním z dalších studentů, kteří se praxí zúčastní, 
můžeš být i Ty. Praxe probíhají většinou v létě, proto 
nemusíš mít strach, že bys měl problémy ji sloučit se 
studiem. Ty nejaktuálnější informace o praxích, zku-
šenosti a zážitky i s fotografiemi od studentů, kteří 
již praxi absolvovali, nalezneš na našich webových 
stránkách.

Další náplní činnosti naší organizace je pořádání Ve-
letrhů iKariéra. Na půdě ZČU v Plzni probíhá každý 
rok na jaře pod názvem Veletrh pracovních příle-
žitostí. Pořádáme jej ve spolupráci se Stavovskou 
unií studentů. Tradičně probíhá v areálu na Borech  
v budovách Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní 
a Fakulty aplikovaných věd pod záštitou ZČU. Stu-
denti zde mají možnost získat informace o situaci na 
trhu práce, najít si brigádu na léto, odbornou stáž, 
nebo téma bakalářské a diplomové práce, či dokon-
ce stálé zaměstnání.

IAESTE taktéž provozuje jobportál iKariéra.cz, který 
má za cíl zprostředkovávat pracovní příležitosti pro 
studenty ale i absolventy technických a ekonomic-
kých oborů. Na portálu najdeš kromě pracovních 
nabídek také informace, jak vyjet na praxi, jak na-
psat životopis či motivační dopis a mnoho dalších 
informací. Na portálu se můžeš zaregistrovat. Poža-
dované informace Ti budou chodit přímo na email 
a Ty se tak s předstihem můžeš připravit na svůj bu-
doucí profesní život.

Tištěnou obdobou tohoto portálu je katalog iKa-
riéra, který zdarma rozdáváme studentům všech 
vysokých škol, na kterých IAESTE působí. Dále je  
dostupná jeho online verze. Katalog obsahuje na-

bídky zaměstnání a spolupráce s významnými fir-
mami jak v ČR, tak i v zahraničí, rady, jak uspět při 
pohovoru a třeba i vzorový životopis.

Náš poslední výtvor – Průvodce prváka – právě dr-
žíš v ruce. Jeho účel Ti je určitě jasný. Připravili jej 
pro Tebe členové lokálního centra IAESTE při ZČU  
v Plzni. Jsme parta studentů, která část svého volné-
ho času věnuje práci na projektech IAESTE. Při tom 
si zdokonalujeme a ověřujeme naše schopnosti.  
Ke členství nepatří jen práce, ale také zábava, ces-
tování a poznávání nových lidí. Členem se může stát 
každý, kdo má chuť poznat svět, bavit se a naučit se 
něco praktického do života.

AIeSeC 

AIESEC je mezinárodní, nezisková studentská orga-
nizace přítomna ve více než 110 zemích světa. Na 
základě mezinárodní spolupráce umožňuje stu-
dentům výjezdy do zahraničí na krátkodobé kul-
turně-poznávací stáže, nebo dlouhodobé pracovní 
pobyty,  a také pořádá workshopy a konference  
v úzké spolupráci s místními i nadnárodními firma-
mi. Kromě těchto možností nabízí AIESEC dvakrát 
do roka studentům možnost stát se členem organi-
zace, což pro studenty přináší množství praktických 
zkušeností.

Zahraniční stáž
Pokud uvažujete nad výjezdem do zahraničí při stu-
diu, můžete využít nabídku zahraničních stáží AIE-
SEC. Stáže trvají od 6 týdnů až po 1 a půl roku a jsou 
buďto zaměřeny na poznávání cizích kultur (krátko-
dobé stáže zaměřené hlavně na pomoc v rozvojo-
vých zemích, výuku angličtiny, účast na rozmanitých 
projektech a podobně), nebo na získání profesio-
nální pracovní zkušenosti (dlouhodobé stáže, práce 
v zahraničních společnostech). Díky široké základně 
zemí, ve kterých organizace působí, nabízí AIESEC 
možnosti kvalitních stáží zajišťovaných ve více než 
100 zemích světa.

AIeSeC UNI
Vysokoškolští studenti v celé republice si často stě-
žují, že znalosti, které získávají v průběhu studia, jim 
nestačí, protože jsou příliš teoretické a nepřipraví je 
pro budoucí profesní život. AIESEC Uni byla navrh-
nuta ve spolupráci s univerzitou, studenty a firmami 
jako doplněk teoretického vzdělávání na vysokých 
školách a výsledkem jsou série workshopů, před-
nášek a diskuzí s odborníky z firemního prostředí, 
kteří studentům nabídnou možnost obohatit své 
teoretické znalosti o zkušenosti z praxe. AIESEC Uni 
probíhá jako aktivita i při Západočeské univerzitě  
a vstup je pro studenty zdarma.

Členství AIESEC
Studenti mají možnost přihlásit se a vyzkoušet si  
v praxi práci v týmu, získat zkušenosti s projekty 
nebo s vedením lidí. V oblasti financí můžete získat 
praktické zkušenosti s účetnictvím, rozpočtovou 
politikou organizace nebo finančním plánováním. 
Talent management se zabývá především prací  
s lidskými zdroji, rozvojem soft skills a motivací lidí. 
V oblasti public relations si můžete vyzkoušet ve-
dení reklamní kampaně, návrhy propagace a práci 
v oblasti marketingu.  V oblasti outgoing exchange 
na vás čeká zkušenost s prací se studenty, kteří mají 
zájem vyjet na zahraniční stáž, vyzkoušíte si vést 
výběrové řízení a budete komunikovat s vyjíždějící-
mi studenty. V incoming exchange corporate máte 
příležitost ochutnat selling a jednání s firmami a ex-
terními subjekty. Incoming exchange noncorporate 
je pak zaměřena na projekty, jejich plánování, pří-
pravu a realizaci v rámci týmu. Všechny tyto oblasti 
jsou vzájemně propojené a nabízí možnost najít to, 
co by vás bavilo. Více informací naleznete na webu 
plzen.aiesec.cz či na facebooku AIESEC Pilsen.

SKVAIP  
SKVAIP je studentská organizace působící na Fakultě 
pedagogické, organizující však též některé student-
ské akce na celouniverzitní úrovni. Vznikla v prosinci 
2008, hlavním důvodem jejího založení byla snaha 
tehdejších zástupců studentů v AS FPE zapojit do 
dění na fakultě více lidí, a usnadnit tak zvládání 
rostoucího množství studentských aktivit. Samotný 
název SKVAIP je odvozen od tří základních činností 
týmu – [s]polupráce s [k]omorou, [v]lastní [a]ktivita 
a [i]nformovanost [p]rváků.
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V oblasti spolupráce s komorou se SKVAIP zapojil 
do pořádání tradičních akcí, jako je Univerzitní upír 
(celouniverzitní dárcovství krve) či Vánoční besídka 
FPE. Jeho členové se rovněž podílejí na dalších ak-
tivitách komory, například při úvodních shromáždě-
ních studentů prvních ročníků či při imatrikulacích.

Ke zvýšení informovanosti prváků o pravidlech stu-
dia na FPE i o studentských aktivitách na naší škole 
byl vypracován systém infoschůzek (pravidelná se-
tkání členů SKVAIPu se studenty prvních ročníků ve 
výuce v prvním semestru studia). Na těchto setká-
ních jsou poskytovány základní informace a zodpo-
vídány četné dotazy týkající studia na fakultě. Řada 
informací je uvedena rovněž na webových strán-
kách organizace (www.skvaip.fpe.zcu.cz), ke komu-
nikaci se studenty slouží e-mailová adresa skvaip@
email.cz a stránka na facebooku (www.facebook.
com/skvaip).

Postupem času začal SKVAIP pořádat i vlastní akce,  
z nichž asi nejvýznamnější je Celouniverzitní maš-
karní ples (v dubnu 2014 proběhl již šestý). Organi-
zuje již známou akci Univerzitní upír – dobrovolné 
dárcovství krve. SKVAIP rovněž pomáhá při dnech 
otevřených dveří fakulty či při přijímacích zkouš-
kách.

Pokud máte chuť se zapojit do dění na Fakultě pe-
dagogické, velice rádi vás ve SKVAIPu přivítáme! 
Informace získáte na našich webových stránkách, 
dotazy rádi zodpovíme na e-mailu, na naší stránce 
na facebooku, osobně na některé z infoschůzek či 
na některé z našich akcí!

DIONe  

Dioné je Nezávislý studentský informační server Zá-
padočeské univerzity v Plzni. Tento server je plně ve 
studentské režii. Slouží k informování, zábavě stu-
dentů a vydávání článků a pozvánek se studentskou 
tématikou.  I když je server nezávislý, je částečně do-
tován z grantového systému GRAS (Grantová pod-
pora Aktivit Studentů), díky čemuž může vyplácet 
i odměny svým redaktorům. Na tento server může 
jakýkoliv student přispívat svými články, které se 
týkají studentských témat. Vytvořit článek je velice 

jednoduché. Od 1. 5. 2011 do odvolání mají všichni 
přispěvatelé automaticky práva pro vydávání. Člán-
ky a pozvánky na akce nepodléhají schválení a lze je 
vydat ihned. Na stránkách Dioné je přímo záložka 
„+článek“. Pro zobrazení nabídky umožňující vlože-
ní článku je nutné se nejprve přihlásit svým orion 
loginem. Samotná nabídka je přehledně popsána  
i s možností náhledu právě vytvořeného článku. Vy-
dáním článku se stanete veřejným autorem. Server 
neustále hledá nové redaktory, kteří se zde můžou 
realizovat a posouvat tento server svými nápady 
kupředu, například novými rubrikami atd. Abyste 
se stali a zůstali redaktorem s veškerými funkčními 
požitky, je třeba napsat alespoň pět článků žurnalis-
tického typu za uplynulých 12 měsíců. Server má ve 
svém čele svého šéfredaktora, který je zodpovědný 
za chod serveru, jakož i za etickou stránku. Šéfre-
daktor je volen redaktory Dioné. Server také stále 
více spolupracuje se studentskými organizacemi a 
podílí se na akcích různého typu (Studentský ples, 
Celouniverzitní maškarní ples, Exodus – celouniver-
zitní pochod, Univerzitní upír a další). Dioné je nej-
čtenějším informačním zdrojem na celé ZČU.

Co Dioné nabízí ve zkratce?
 ͳ Zajímavé články

 ͳ Inzerci (od brožur až po zaměstnání)

 ͳ Kalendář akcí (a víte kam vyrazit)

 ͳ Waybook (když se nechce jet vlakem…)

 ͳ Fórum pro studenty

 ͳ Ankety

 ͳ Důležité odkazy

 ͳ Pro redaktory navíc – drobné odměny, prima kolektiv 
lidí, benefity z pořádaných akcí atp. 

eSN PILSeN 

Představ si, že jedeš studovat do zahraničí (i tohle 
je jedna z výhod studia na ZČU). Vystoupíš z letadla 
třeba v Paříži, Římě nebo Madridu… a co Tě čeká? 

agentmajálesový

kancelář:
telefon:
e-mail:

web:Riegrova 17, 301 00 Plzeň
377 631 593
suszcu@centrum.cz

www.sus.zcu.cz
www.plzen.majales.cz
www.absolvent.zcu.cz

Když se chceš bavit, poradit, najít
nové zkušenosti, brigádu, ubytování, 

uspořádat párty... Jsme tu pro Tebe!
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Prvně vyznat se v místní dopravě a najít kolej, kde 
bys složil hlavu a kufry. Musíš se zapsat u vrátné 
(bohužel nemluvíte stejným jazykem). Dál musíš 
najít univerzitu, místní kancelář Zahraničních vzta-
hů, svého koordinátora, menzu, knihovnu, vyřídit 
studentskou kartu a „tramvajenku“. Budeš muset 
nakoupit a zařídit si internet na pokoji. Takže máš 
na pár dní postaráno o program plný adrenalinu 
a lehčí deprese. Přesto to jde i jinak. Na letišti Tě 
vyzvedne místní student ze stejné fakulty. Ubytuje 
Tě a všechny popsané formality s Tebou oběhne 
za jeden den. Navíc už máš kamaráda (kamarádku)   
a nejsi na všechno sám. Přesně v tomhle spočívá 
naše práce v ESN Pilsen – buddy system. Zmiňo-
vaný student je tzv. „buddy“ (říkáme mu „badík“   
a nemá nic společného s tím, co Tě ráno budí :) pro-
stě místní VŠ student jakéhokoliv ročníku a z jakéko-
liv fakulty, který se ve volném čase věnuje a pomáhá 
zahraničním studentům z celého světa. Naším zá-
jmem je i různými a zajímavými programy pomoci 
zahraničním studentům proniknout do české kultu-
ry, mentality, či zvyků. 

Pro představu alespoň základní přehled těchto 
programů:
 ͳ výlety (v ČR i do zahraničí)

 ͳ výuka jazyků

 ͳ sportovní akce (lyže, snowboard, paintball, fotbal, 
bruslení, volejbal...)

 ͳ jsme i hlavním pořadatelem Studentského plesu ZČU 
a jiných společenských akcí

 ͳ českým studentům poskytujeme výhody s pobytem 
zahraničních studentů spojené.

 ͳ každý má možnost procvičit si až 13 jazyků s rodilými 
mluvčími.

 ͳ pořádáme prezentace zemí, samotnými zahraniční-
mi studenty, kteří ostatním ukážou to nejlepší ze své 
země.

 ͳ francouzské palačinky, litevské koláče, německé 
klobásky, španělská tortilla..., to vše můžeš ochutnat 
při EuroDinner

 ͳ možnost zapojit se do organizačního týmu ESN Pil-
sen nad rámec „povinností“ buddyho a angažovat se  
v oblasti IT a správa webu, grafika, účetnictví, fun-
draising, public relations, event management, hu-
man resources, administrativa, účastnit se národních  
a mezinárodních konferencí.

 ͳ další výhodou je i možnost začlenit se do multikultur-
ního prostředí, které je běžné v mnoha firmách, kam 
třeba v budoucnu nastoupíš. 

Přímo Tobě nabízíme možnost zapojit se do orga-
nizačního týmu ESN Pilsen nad rámec povinnos-
tí „buddyho“  a angažovat se v oblasti IT a správa 
webu, grafika, fundraising, public relations, event 
management, human resources nebo se účastnit 
národních a mezinárodních konferencí.

Pro Tebe je další výhodou i možnost začlenit se do 
multikulturního prostředí, které je běžné v mnoha 
firmách, kam třeba v budoucnu nastoupíš. Možnost 
zkusit si zorganizovat čas a věnovat se aktivitě, která 
tě (navíc) baví a zkusit si ji v několikačlenném týmu 
je pro další Tvůj kariérní růst nedocenitelná. Zvláště 
pak v době, kdy po vystudování VŠ bez jakékoliv pra-
xe, jako bys neexistoval.

Naše organizace plně spolupracuje s oddělením 
Zahraničních vztahů na ZČU a je členem ESN  Inter-
national, což je mezinárodní studentská organizace 
spojující 400 univerzit ve 36 zemích  po celé Evropě. 
Máš-li zájem o více informací, angažovat se v ESN 
a zpestřit si život a studium v Plzni, kontaktuj nás 
na webu www.esn.zcu.cz nebo nám napiš na face-
book: ESN Pilsen nebo na esn@students.zcu.cz.

STAVOVSKÁ UNIE STUDENTŮ 
Jsme tu pro vás už od roku 1990. Snažíme se zpří-
jemňovat a zpestřovat plzeňským vysokoškolákům i 
středoškolákům jejich studentský život. Zaměřuje-
me se hlavně na pořádání kulturních akcí. Jednou 
z nich je i „Plzeňský Majáles“. Celý duben si mohou 
studenti každoročně užívat „Studentské dny“, kde 
na ně čeká mnoho soutěží, turnaje, večírky a další 
doprovodné akce - právě k Plzeňskému Majálesu. 
Nemůžeme vynechat ani „Majálesový průvod“  
a „Volbu krále“. 

V dubnu se s námi také můžete pobavit na multi-
žánrovém festivalu „PrknaNeprkna“. 

Začátek akademického roku s Vámi již 3 roky zaha-
jujeme akcí „Back To School“, a konec školního roku 
završujeme soutěžní přehlídkou kapel – „Kapeláž“. 

Koncem zimy si s námi můžete každoročně zaple-
sat a to buď na „Reprezentačním plese Západočes-
ké univerzity“ a nebo na plese Studentském, který 
pořádáme ve spolupráci se studentskou organizací 
ESN Pilsen.

Abyste nevyšli z formy, můžete se udržovat v naší 
studentské posilovně, nebo zajít do jednoho z na-
šich VŠ klubů (Pivoňka, Ucho, Ostrov Naporo, Bas-
tila).

Nový rok se musí náležitě oslavit a tak i SUSka si tuto 
příležitost nenechává jen tak pro sebe a se všemi  
jejími příznivci, členy, bývalými členy a kamarády 
vždy první sobotu v roce podniká tradiční výstup na 
Radyni, kde každá křižovatka je důvodem k oslavě!  
Nezapomínáme ani na Vaše vzdělání a pracovní 
uplatnění. Každoročně pořádáme „Veletrh pracov-
ních příležitostí při ZČU“ a organizačně se podílíme 
na Dnech vědy a techniky. 

Máte problém s kolejí či ubytováním v Plzni? Se-
ženeme vám i střechu nad hlavou! Vedeme elektro-
nickou databázi alternativního ubytování http://sus.
zcu.cz/ubytovani/ .

AEGEE 
Kdo jsme?
AEGEE je jedna z největších studentských organizací 
v Evropě spojující mladé lidi různých studijních za-
měření. Působí ve více než 200 evropských univer-
zitních městech (včetně zemí mimo Evropskou unii) 
a zahrnuje přibližně 13 000 členů. AEGEE usiluje 
o mezinárodní spolupráci, komunikaci a integraci 
mezi studenty a zároveň se snaží odstraňovat ba-
riéry a překonávat stereotypy v myslích Evropanů.   
V souladu s problémy, kterým v současnosti mladí 
lidé po celé Evropě čelí, se AEGEE zaměřuje na 3 
hlavní oblasti – participace mládeže (Youth Parti-
cipation), překlenování Evropy (Bridging Europe)   
a začleňování menšin (Inclusion of Minorities).

Jedním z našich hlavních cílů je ukázat studentům, 
že studium na vysoké škole není pouze o vysedává-
ní na přednáškách a přípravě na zkoušky, ale také  
o bohatém studentském životě. S námi máš mož-
nost zapojit se do celé řady evropských, regionál-
ních i lokálních projektů a akcí. Získáš tak jedineč-
nou příležitost potkat nové přátele, poznat kulturu 
odlišných evropských zemí a dobrovolně se účastnit 
organizování řady zahraničních projektů – jak zá-
bavných, tak vzdělávacích.  

Co ti nabízíme?
AEGEE-Plzeň Ti nabízí účast na akcích organizova-
ných studenty pro studenty. Pojeď s námi za více 
než příznivé ceny na letní univerzity, mezinárodní 
konference, kurzy neformálního vzdělávání či tema-
ticky zaměřené události (lyžování, vaření, historie, 
Silvestr apod.). Všude se setkáš se spoustou mla-
dých lidí z celé Evropy, dostaneš skvělou možnost 
procvičit jazykové znalosti a dozvíš se řadu zajíma-

vých informací o místní kultuře a životě svých vrs-
tevníků v cizích zemích.

Nejznámějším a také nejlepším projektem AEGEE 
jsou tzv. letní univerzity.  V létě můžeš vycestovat na 
14 dní a poznat spoustu nových lidí a to za poměr-
ně nízké náklady. Na výběr je zhruba 80 destinací 
po celé Evropě a cena se pohybuje od 90 do 370 
eur. Například dvoutýdenní španělská letní univer-
zita Barcelona-Las Palmas vyjde na 250 eur včetně 
letenky mezi Barcelonou a Las Palmas! Většina cen 
se ale pohybuje kolem 180 eur a méně (Itálie, Špa-
nělsko, Turecko, Maďarsko, Nizozemí…). Cena letní 
univerzity zahrnuje ubytování, 2 jídla denně, veške-
rý program, výlety a případnou výuku. Jediná věc, 
kterou si musíš zaplatit sám je doprava do/z vybra-
né destinace. A co můžeš očekávat? 14 dní plných 
vtipných zážitků, výletů, párty, super lidi! Takže na 
co ještě čekat :-)?

Členy AEGEE-Plzeň se od jejího založení v roce 1998 
stalo již nemálo studentů ZČU. Troufáme si tvrdit, 
že jim účast v naší organizaci poskytla mnoho neza-
pomenutelných zážitků a neocenitelných zkušenos-
tí – jak v oblasti studijního, tak i osobního rozvoje. 
Příležitost zapojit se máš nyní i Ty, takže pokud Tě 
předchozí řádky zaujaly, neváhej se na nás kdykoliv 
obrátit, rádi poskytneme více informací! :-)

adresa budova Fek Zču – místnost hj-
202, husova 11, 306 14 plzeň

email office@aegee-plzen.cz

WeB www.aegee-plzen.cz

FB www.facebook.com/aegee.plzen

eLSA 

ELSA je nezávislá a nepolitická organizace sdružující 
studenty práv po celé Evropě. V současnosti sdružu-
je přes 40 tisíc studentů z více než 300 právnických 
fakult. Od roku 1998 působí ELSA i Fakultě  práv-
nické Západočeské univerzity v Plzni, kde má člen-
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skou základnu tvořenou téměř 40 studenty  napříč 
všemi ročníky. ELSA Plzeň pořádá na Západočeské 
univerzitě v Plzni semináře a konference s význam-
nými osobnostmi českého a mezinárodního právní-
ho dění, čímž přispívá ke zkvalitnění a zefektivnění 
akademického života studentů FPR v Plzni. Díky 
přátelské atmosféře mezi jednotlivými lokálními 
skupinami ELSA nabízí unikátní příležitost navázá-
ní kontaktů se studenty práv v České republice ale  
i v zahraničí, vzhledem k nadnárodnímu rozměru 
také přináší spousty zajímavých  nabídek na zahra-
niční cesty a stáže. ELSA má rovněž pozorovatelský 
statut v několika renomovaných  organizací, své čle-
ny tak vysílá jako delegáty do Rady Evropy, UNESCO, 
World Intellectual Property  Organization, United 
Nations Commission a dalších.

RÁDIO BOMBA 

Rádio Bomba je studentské internetové rádio, kte-
ré navazuje na téměř 20 letou tradici provozování 
studentského vysílání v prostorách koleje Máchova. 
Pomocí grantů ze ZČU se podařilo sklepní prosto-
ry přeměnit na profesionální studio a sestavit tým 
nadšenců, kteří nejen aktivně vysílají, ale starají se  
o chod celého rádia i po skončení svých student-
ských let. Členové Rádia Bomba se podílejí také na 
organizaci dalších, především kulturních,  aktivit.

Možnost začlenit se do realizačního nebo moderá-
torského týmu má každý student ZČU bez ohledu 
na dokonalost mluveného projevu nebo předchozí 
zkušenosti s médii. Rádio Bomba je platforma, kte-
rá umožňuje každému studentovi ZČU splnit si sen 
o svém vlastním pořadu. Zájemce čeká zaškolení, 
úvodní pohovor a pak už jen spousta báječných 
chvil za mikrofonem. Láká tě to? Tak neváhej, lepší 
šance na získání praxe a vyzkoušení něčeho nového 
již nebude. Více na www.radiobomba.zcu.cz.

KOORDINÁTOřI FEL 
Každý student, který nastupuje do prvního ročníku 
vysoké školy, je vržen rovnýma nohama do nového 
prostředí, musí se potýkat s velkým přívalem infor-
mací a nových věcí, se kterými se bude při vysoko-
školském studiu setkávat. Ne všichni mají to štěstí, 
že jejich spolubydlící či nový kamarád je z vyššího 
ročníku stejné fakulty tudíž složitě hledají odpovědi 
na otázky, které je zajímají. Každý student by měl 
znát nejen dané předměty a školní řád, ale i poměry 
na škole. Na ročníkových pohovorech seznamujeme 
studenty s kreditním systémem, zápočty, zkouška-
mi, zkušebním řádem, imatrikulacemi, atd. Svým 
osobitým a ne tak formálním přístupem jsme stu-
dentům blíže a komunikace probíhá na úrovni stu-
dent - student. Našim úkolem je seznámit studenty 
na RP se vším,  s čím se mohou na FEL a ZČU setkat. 
Studenti se postupně dovídají informace týkající 
se např. vypočítání váženého studijního průměru, 
zapisování na zkoušky, certifikovaných programů, 
žádostí o ubytování, burzou skript, předzápisy, hod-
nocení kvality výuky atd. Důležitou a nedílnou sou-
částí ročníkových pohovorů je vzájemná komunika-
ce mezi KOO a studenty, ale také jakékoliv dotazy  
z oblasti FEL, ZČU, kolejí, menz atd.
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NěCO O PLZNI

STRUČNě O HISTORII MěSTA 
První zmínky o Plzni pocházejí z roku 976, kdy Kní-
že Boleslav I. porazil u tohoto hradiště vojsko ně-
meckého krále Oty II. Tato „Stará Plzeň“ dnes nese 
jméno Starý Plzenec a nachází se asi deset minut 
cesty vlakem od města, které na soutoku čtyř řek 
– Radbuzy, Úhlavy, Úslavy a Mže – nechal založit 
Václav II. roku 1295, tehdy jako Novou Plzeň. Měs-
to se díky své poloze stalo hned od počátku důle-
žitým obchodním střediskem na křižovatce cest do 
Norimberku a Řezna. Rozlohou byla Plzeň po Praze 
a Kutné hoře třetím největším městem v Čechách 
(ve 14 stol. se rozkládala na 20 hektarech plochy, 
bylo zde 290 domů a 3000 obyvatel).

V 16. století, konkrétně v letech 1599 – 1600 se 
Plzeň dočasně stala sídlem císaře Rudolfa II. Je to 
taktéž období, během kterého zde působilo mnoho 
významných italských stavitelů. V období českého 
stavovského povstání byla Plzeň obléhána a roku 
1618 dobyta vojsky knížete Mansfelda.

Industrializace v 19. století přinesla výraznou změnu 
tváře města Plzně. Zakládají se dodnes známí prů-
mysloví giganti – strojírenský komplex Škodových 
závodů a Plzeňský Prazdroj. Přelom 19.  a 20. století 
se v Plzni nese ve znamení dokončování náročných 
staveb veřejných budov – městské divadlo, muze-
um, Měšťanská beseda, zcela ojedinělý soubor 18 
domů vyzdobených sgrafity podle návrhů Mikoláše 
Alše a mnoho dalších staveb pochází právě z této 
doby. Historické jádro města, do značné míry totož-
né s celým původním gotickým městem, se v této 
době stává městskou památkovou rezervací.

V současnosti se rozvoj města soustředí nejen do 
jeho středu, ale hlavně do průmyslových zón na 
jeho okraji,  z nichž největší jsou Borská pole. Tato 
průmyslová zóna se stále rozrůstá a její výstavba 
je projektem mimořádným nejen v rámci regionu, 
ale v rámci celé České republiky. Úsilí o zkvalitnění 
úrovně vzdělávání v Plzni vyvrcholilo v roce 1991 
založením Západočeské univerzity, jejíž kampus na-
lezneme taktéž na Borských polích.

BLESKOVě ZE SOUČASNOSTI 
Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a se 
svými zhruba 171 000 obyvatel je čtvrtým největ-
ším městem v České republice. Město, jehož cen-
trum leží v nadmořské výšce 310 m. n. m., zaujímá 
v západní části Čech dominantní postavení jako 
silné centrum průmyslu, obchodu, kultury a státní 
správy.  Z průmyslově orientovaného a smogem za-
mořeného města se postupně stává město kaváren  
a kultury,  o čemž svědčí i titul Evropské hlavní měs-
to kultury 2015, který byl Plzni udělen. Každoročně 
se zde odehrávají akce a festivaly jak regionálního, 
tak mezinárodního významu, připomeňme třeba 
Smetanovské dny, Soukupovu Plzeň, Historický ví-
kend, festival Na ulici či třeba Pilsner fest. Nalez-
neme zde i sídla a pobočky mnoha mezinárodních 
institucí – Alliance Francaise, Americké centrum aj.

HISTORIE VŠ V PLZNI 
Západočeská univerzita je relativně mladá, založena 
byla v roce 1991. Vysoké školství má ale v Plzni tra-
dici mnohem delší. Roku 1949 zde byla zřízena po-
bočka Českého vysokého učení technického v Praze.  
V této době se ČVUT skládalo ze sedmi vysokých 
škol – VŠ inženýrského stavitelství, VŠ architektury  
a pozemního stavitelství, VŠ strojního a elektro-
technického inženýrství (VŠSE), VŠ chemicko-tech-
nologického inženýrství, VŠ zemědělského a lesního 
inženýrství, VŠ speciálních nauk a VŠ obchodní.

V Plzni vznikla pobočka VŠSE, která se v roce 1950 
stala samostatnou součástí (fakultou) ČVUT.  V roce 
1953 se VŠSE oddělila úplně a stala nezávislou vyso-
koškolskou institucí, která se roku 1960 rozdělila na 
dvě fakulty – fakultu strojní a fakultu elektrotech-
nickou.

Zřízení plzeňské univerzity bylo zvažováno v průbě-
hu celého 20. století a v různých obdobích se pláno-
val vznik různých fakult. Události kolem roku 1948 
však způsobily, že došlo pouze k založení lékařské 
fakulty UK a Pedagogické fakulty a VŠSE. Univerzita 
tak byla založena až na začátku 90. let.

PAMěTIHODNOSTI 
Mezi architektonickými památkami Plzně patří vý-
sadní postavení gotickému chrámu sv. Bartoloměje, 
který byl postaven spolu s novou Plzní a dodnes je 
dominantou města. Jeho věž měří úctyhodných 102 
metrů a je nejvyšší kostelní věží v Čechách. Nedale-
ko katedrály se nachází renesanční radnice, vysta-
věná podle plánů italského stavitele Giovanniho de 
Statia v letech 1554 – 1559. Barokní morový sloup, 
postavený roku 1681 jako díkůvzdání za mírný prů-
běh morové epidemie,  s replikou sochy Plzeňské 
Madony je jednou z dominant Náměstí Republiky. 
Architektonickou památkou je i samotné náměstí, 
mimo jiné proto, že v době svého založení patřilo  
k největším v Evropě.

V těsné blízkosti náměstí, ve Františkánské ulici, sto-
jí Františkánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, který patří mezi nejstarší chrámové stavby ve 
městě a dodnes si zachoval svou původní gotickou 
podobu. Nedaleko náměstí, na Sadech Pětatřicátní-
ků, se nachází Velká synagoga, druhá největší stav-
ba svého druhu v Evropě a třetí největší na světě.

PLZEŇSKý ANDěLíČEK 
Plzeňský andělíček se nachází na mříži katedrály 
svatého Bartoloměje, která chrání vnější oltář chrá-
mu. Tato drobná plastika je proslulá svou kouzelnou 
mocí plnit přání. Pověst praví, že zázračné účinky 
andělíčka se tradují od doby, kdy se v chrámu sv. 
Bartoloměje ženil plzeňský kat, který údajně uměl 
kouzlit. A protože kat do kostela nesměl, zastupoval 
jej u oltáře přítel. Kat se v tu dobu modlil u zadního 
vnějšího oltáře. Po skončení modlitby se zvedl a při 
vstávání se zachytil andělíčka vykovaného na mří-
žích chrámu. Tři pobožné báby, které věřily v jeho 
schopnosti, viděly, jak se andělíčka dotkl a začaly 
všude říkat, že tento andělíček nosí štěstí.

Na andělíčka si denně přijde sáhnout kolem stovky 
lidí, kteří často stojí i ve frontě, a andělíček je tak již 
notně osahaný. Není proto divu, že se pro něj vžil 
název „osahánek“ či „vošáhlo“.

Zajímavostí také je, že na rozdíl od ostatních figurek 
na mřížoví, není tento andělíček jako jediný dutý,  
i když jsou všechny figurky stejně staré. Někteří lidé 
tvrdí, že by v něm mohly být zalité ostatky svatých. 

PLZEŇ 2015 
17. ledna se z Plzně stalo hlavní město kultury pro 
rok 2015. Evropské hlavní město kultury je projekt, 
který je víc než festival, víc než prezentace umělců, 
víc než jednorázové oživení města, víc než reklam-
ní prostor pro sponzory. Je to projekt, který má sílu 
změnit vnímání Plzně, vnímání role kultury a který 
se má stát se milníkem ve vývoji města.

Plzeň Tě zve na více než 600 akcí. Divadlo, koncerty, 
výstavy, akce ve veřejném prostoru, umělecké inter-
vence. 

Pokud chceš být neustále v obraze a zažít co nejvíc 
kulturních akcí, zajdi se podívat na jejich interneto-
vé stránky www.plzen2015.cz.
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PLZEŇSKÁ KARTA

Jelikož se budeš po Plzni přepravovat hlavně pomo-
cí prostředků městské hromadné dopravy, dopo-
ručujeme, aby sis jako jednu z prvních věcí pořídil 
právě Plzeňskou kartu. Kromě permanentky a elek-
tronické peněženky pro nákup lístků pomocí termi-
nálu Cardman přímo ve vozidlech MHD slouží např. 
také pro rezervaci vstupenek či jako slevová karta ve 
vybraných obchodech.

JAK KARTU ZíSKAT? 
Všechny formuláře Plzeňské karty nalezneš na webu 
Plzeňské karty, případně si je můžeš vyzvednout na 
kterékoliv pobočce Plzeňských městských doprav-
ních podniků (PMDP), kde můžeš žádost rovnou 
podat. O kartu si může zažádat každý, kdo ji dosud 
nemá.

K podání žádosti budeš potřebovat:
 ͳ  vyplněnou žádost o vydání Plzeňské karty a podepsa-
né podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty 
(v současnosti jeden formulář)

 ͳ potvrzení o studiu, které musí být v elektronické for-
mě.

 ͳ občanský průkaz

 ͳ průkazovou fotografii v originálu o rozměrech  
35x45 mm

PMDP také nabízí možnost Plzeňské karty kombi-
nované s kartou ISIC. Vydání karty je zpoplatněno 
manipulačním poplatkem 170 Kč dle ceníku Plzeň-
ské karty a lhůta pro vydání je obvykle 10 dní. Kartu 
lze ale vystavit i do 48 hodin (tzv. Vystavení karty 
expres). Služba je poskytována za příplatek 170 Kč k 
základní ceně včetně DPH.

V případě nutnosti nabízí PMDP i vydání karty na 
počkání. Tato služba je zpoplatněna částkou 250 ko-
run včetně DPH přidanou k základní ceně.  Z tech-
nických důvodů je tato služba poskytována pouze  
v Zákaznickém centru na Denisově nábřeží 12.

DOBíJENí PLZEŇSKé KARTy  
PřES BANKOMAT 
Plzeňskou kartu si nyní může každý dobít na banko-
matu České spořitelny. Využití bankomatu pro dobi-
tí Plzeňské karty není nijak zpoplatněno, takže si ji 
může dobít každý i když má jinou banku.

Skrz bankomat si můžeš dobít elektronickou peně-
ženku nebo prodloužit platnost časového předplat-
ného nebo zjistit stav na plzeňské kartě.

Seznam bankomatů pro dobíjení nejen v Plzni na-
jdeš na: www.pmpd.cz

TIP KOMBINOVANé KARTy: 
JISͳPK    
Karta spojuje výhody JIS karty a Plzeňské karty. Vy-
dává ji ZČU a zájemci o ni mohou žádat elektronicky 
na stránkách univerzity, kde naleznou i další pokyny 
pro to, jak kartu získat. Cena za ni je složena z po-
platku za JIS a poplatku za PK dle ceníku ZČU 

Postup při registraci Plzeňské karty na kiosku:
 ͳ přiložte ke kiosku kartu JIS

 ͳ přiložte Plzeňskou kartu (přiložením souhlasíte s pře-
dáváním potvrzení o studiu PMDP, a.s.)

 ͳ následující den po registraci můžete nabíjet na pře-
pážkách PMDP, přes bankomat, nebo přes interneto-
vé bankovnictví.

Umístění registračních kiosků v budovách ZČU:
 ͳ budova CIV před operátorským pracovištěm v míst-
nosti UI205

 ͳ budova fakulty ekonomické před operátorským pra-
covištěm v místnosti JH306

 ͳ budova fakulty pedagogické před operátorským pra-
covištěm v místnosti KL204

řešení problémů:
 ͳ při výpadku systémů nebo problémů při registraci Pl-
zeňské karty kontaktujte HelpDesk CIV

 ͳ při problémech s nabitím zlevněného jízdného kon-
taktujte Infolinku Plzeňské karty

 ͳ v případě výpadku systémů při potřebě urgentního 
vyřízení nároku na slevu využijte papírový formulář  
a návštěvu prodejní přepážky  PMDP

 ͳ při problémů s používáním JIS a JIS+PK kontaktujte 
HelpDesk
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PRODEJNí MíSTA 

ZákaZniCké Centrum pmdp

otevřeno po – pá 7:00 – 18:00 
so 8:00 – 12:00

adresa  denisovo nábřeží 12

tel. +420 378 037 486

prodejna pmdp

otevřeno po – pá 7.00 – 18.00 
so 8.00 – 12.00

adresa klatovská 12

tel. +420 377 322 094

prodejna klatovská 12

otevřeno po-čt 7:00 – 18:00 
pá 8:00 – 12:00  

ne a svátky: Zavřeno

prodejna čd kurýr

otevřeno po – ne 06:00 – 10:45, 
11:15-13:15,  

13:25 – 18:00,  
18:30-19:40

adresa nádražní 102

tel. +420 972 524 232

prodejna čsad plZeň, Can

otevřeno po – pá 06.00 – 18.00

adresa husova 60

tel. +420 377 327 272



5352

VOLNý ČAS

Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení 
se a biflování“. Každý student má své zájmy, své ko-
níčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či kina, 
plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti 
chvíli trvat, než zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti 
hledání usnadnili, sepsali jsme do této kapitoly vý-
běr z toho, co nám připadá zajímavé,  a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNí AREÁLy 

sportovní areál Zču Bory 

Velká sportovní hala  
Má parametry hřiště na házenou, florbal nebo fut-
sal. Po rozdělení mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalové hřiště. Součástí haly je také horolezecká 
stěna 20 m dlouhá , 8 – 10 m vysoká. 

Malá tělocvična  
ideální pro úpolové sporty (judo, zápas), celá je po-
krytá žíněnkou, vhodná také např. pro jógu, pilates, 
cvičení s dětmi atd.

Posilovna  
posilovna pro 16 – 20 osob

adresa univerzitní 8, plzeň

WeB www.kts.zcu.cz

Správce: velká hala: Mgr. Jaroslav Kovařík – kova-
rik@kts.zcu.cz, 724248961

malá tělocvična, posilovna: Mgr. Jiří Valachovič – 
jvalach@centrum.cz

sportovní areál BoleveCká 30 

Velká tělocvična 
tělocvična s hřištěm na basketbal a čtyřmi kurty na 
badminton.

Malá tělocvična 
tělocvična o rozměrech 10 x 20 m, vhodná na různé 
pohyb. formy

Posilovna 
zařízená posilovna vhodná pro 10 – 12 osob

Spinning 
spinningová místnost – pro 10 osob

adresa  Bolevecká 30, plzeň

WeB  www.kts.zcu.cz

Správce: velká a malá tělocvična: PaedDr. Vlastimil 
Mášek vmasek@kts.zcu.cz, 606665116

Posilovna, spinning: Mgr. Ondřej Vodrážka – 
ovodr@kts.zcu.cz

sportovně - kulturní areál  
Škodaland
Areál nalezneš přibližně 20 minut chůze od zastáv-
ky Bory (konečná stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400 metrového oválu pro jízdu na 
in-linech a největšího skateparku v Plzni nabízí areál 
sportovní vyžití v podobě hřišť na beach volejbal, 
fotbal, basketbal, nohejbal nebo minigolf.  V par-
ných dnech se můžeš zchladit v jezírku, které je díky 
speciální úpravě vody vhodné i pro alergiky a malé 
děti. Vstup do areálu je zdarma.

WeB www.skodaland.eu/ 

otevíraCí doBa: 1. duben-30. září 
po-pá 8:00-22:00 

1. říjen – 31. březen 
po-pá 10:00 – 16:00

 

ŠKODA SPORT PARK
In-line dráha, hřiště na plážový volejbal, petangue, 
skate park s U-rampou a překážkami, horolezecká 
stěna a po dohodě též opičí dráha. To všechno mo-
hou zdarma vyzkoušet návštěvníci areálu, který se 
nachází v Malostranské ulici v Plzni na Slovanech.

WeB www.skodasportpark.cz
 

SPORTOVNí AREÁL TJ SLAVIE  
PLZEŇ 
Na Borech, kousek od konečné stanice tramvaje 
č. 4, se nachází další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě tenisových kurtů, házen-
kářského hřiště a hřiště na volejbal.  V areálu je také 
restaurace a Penzion Slavia s kapacitou 42 lůžek.

adresa u Borského parku 19

WeB www.tjslavia.org
 

SPORTOVNí HALA MěSTA PLZNě
Hala TJ Lokomotiva patří k největším na západě 
Čech. Návštěvníci si zde mohou zahrát volejbal, 
fotbal, basketbal či házenou a dokonce i frisbee. V 
hlavním sále se též konají koncerty, výstavy, semi-
náře atd.

adresa Úslavská 75

WeB www.tjloko-plzen.cz

ZIMNí STADION (ČEZ ARéNA)
Zimní stadion slouží jako domácí základna pro ho-
kejový tým HC Plzeň 1929, nicméně veřejnost může 
využít např. saunu, bazén či solárium.  V době od 
října do března na stadionu též probíhá volné brus-
lení pro veřejnost.

adresa Štefánikovo nám. 1

WeB www.hcplzen.cz

PLAVECKé BAZéNy 

BaZén slovany
Jedná se o největší bazén v Plzni a jeho návštěv-
níci mohou kromě vnitřního bazénu o ozměrech  
25 X 50 m využít vířivku, divokou řeku, tobogán, 
parní komoru nebo relaxační bazén. Pro návštěvníky  
s malými dětmi je zde připraveno dětské brouzdaliště.  
 

Od května do září je v provozu též venkovní areál.   
V budově se nachází také sauna.

adresa nám. gen. píky 42

WeB www.bazenslovany.cz

BaZén loChotín
Kromě volného plavání pro veřejnost si mohou 
návštěvníci vybrat z nabídky dalších aktivit, jako je 
aerobic, bosa, zumba, indoor cycling či body&mind 
program. Tento bazén využívá ZČU k výuce plavání.

adresa sokolovská 46

WeB: www.bazenlochotin.cz

BaZén sk radBuZa
Dvacet pět metrů dlouhý krytý bazén se nachází ne-
daleko Chodského náměstí. Návštěvníci se mohou 
zapsat do některého z plaveckých kurzů, navštívit 
saunu či si zajít na masáž.

adresa kozinova 3

WeB www.skradbuza.cz

univerZitní sportovní kluBy Zču 
USK ZČU je sportovní klub Západočeské univerzity, 
který sdružuje sportovní oddíly,  a to jak studentské, 
rekreační, tak i výkonnostní, které reprezentují uni-
verzitu. Nejen studentům ZČU nabízí širokou škálu 
sportovního vyžití, od týmových sportů, jako je be-
ach volejbal, přes bojová umění až po kulturistiku či 
horolezectví. Pokud jsi v Plzni nový/nová,  a hledáš 
sportovní vyžití, mohla by pro Tebe být návštěva 
webových stránek USK vhodným začátkem.

WeB www.usk.zcu.cz

ČAJOVNy A KAVÁRNy 

kamenná čajovna

adresa kopeckého sady 15

WeB www.kamenna-cajovna.
unas.cz

otevíraCí doBa po-pá 10:30 – 22:00 
so-ne od 14:30
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perlová čajovna

adresa perlová 10

WeB perlova-cajovna.web-
node.cz

otevíraCí doBa po-pá 12:00 – 22:00 
so-ne 14:00 – 22:00

kavárna a čajovna kačaBa
Kavárna je chráněnou pracovní dílnou osob se zdra-
votním postižením.  K posezení si je zde možné půj-
čit některou z nabízených společenských her.

adresa prokopova 17

WeB www.kacaba.cz

otevíraCí doBa po 11:00 – 23:00 
Út-pá 8:00 – 23:00

pierot CaFé
Kavárna, kde se mluví rukama, je chráněnou pra-
covní dílnou Plzeňské unie neslyšících.

adresa palackého náměstí 3

WeB www.pierotcafe.cz

otevíraCí doBa po-čt 12:00 – 21:00 
pá-so 12:00 – 22:00 

ne 12:00 – 19:00

streetCaFé
Kavárna s výbornou kávou, delikátními zákusky  
a pohodovou atmosférou.

adresa klatovská 14 (u práce)

WeB http://www.streetcafe.
cz/

otevíraCí doBa po-pá 7:00 – 21:00 
sobota zavřeno 

neděle 10:00 – 19:00

HOSPŮDKy A RESTAURACE 
Plzeň by nebyla Plzní bez “Plzně. Přidáváme tedy  
i pár typů na naše oblíbené hospůdky a restaurace, 
kde se můžeš občerstvit nejen správně vychlazeným 
pivem.

na parkánu
Pivovarský šenk, který je přímo propojen s pivovar-
ským muzeem, je zařízen v duchu 30. let 20. století. 

adresa veleslavínova 4

WeB www.naparkanu.com

Švejk restaurant tivoli
Stylová restaurace nabízí vynikající staročeskou  
a mezinárodní kuchyni. Nachází se pár minut chůze 
od konečné zastávky tramvaje č. 4 na Borech.

adresa klatovská 125

WeB www.svejkpension.cz

jaZZroCk CaFé
Nejedná se o kavárnu, ale o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde každou středu pořádají 
živé koncerty. Vstup na koncerty je zdarma.

adresa sedláčkova 180

WeB jazz.magicpoint.cz

DIVADLA 

divadlo j. k. tyla
Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za sebou bohatou 
a zajímavou historii. Skládá se z tzv. Velkého divadla 
a Nového divadla. Všichni studenti mají při nákupu 
vstupenek nárok na 50% slevu po předlo žení ISIC 
karty, vstupenky je ale nutné zakoupit 30 minut 
před začátkem představení. Sleva se vztahuje na 
max. 2 vstupenky.

Denní pokladny jsou otevřeny hodinu před předsta-
vením.

Nové divadlo

WeB www.djkt-plzen.cz

adresa smetanovy sady 16

divadlo alFa
Profesionální loutkové divadlo vzniklo v Plzni již  
v roce 1966. Od roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve svém repertoáru 
hry pro diváky všech generací, od klasických dět-

ských představení, až po poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor upřednostňuje komediální 
pojetí divadla a nevšedním způsobem oživuje diva-
delní scénu doma i v zahraničí.

adresa rokycanská 7

WeB www.divadloalfa.cz

divadlo dialog
Jedná se o plzeňskou neprofesionální scénu, orien-
tovanou především na činohru, která v současné 
době sdružuje 13 divadelních souborů a provozuje  
i vlastní stálou scénu.

adresa smetanovy sady 9

WeB www.divadlodialog.cz

C. k. divadlo pluto 
Profesionální divadlo malých forem je velmi oblí-
bené pro svůj žánrově a stylově zcela mimořádný 
druh kulturní zábavy (kabaret a šantán)  a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

adresa masarykova 75

WeB www.divadlo-pluto.cz

KINA 

kino Beseda
Filmy se promítají v prvním patře Měšťanské bese-
dy v besedním sále, který je díky mobilnímu hledišti 
možno využívat víceúčelově.

adresa kopeckého sady 13

WeB www.mestanska-be-
seda.cz

CinemaCity plZeň
Multikino se nachází v objektu nákupního centra 
Plaza, přímo v centru města. Velký výběr žánrů-
určitě uspokojí každého návštěvníka. Stejně jako 
v ostatních multikinech je zde možnost zakoupení 
občerstvení. Celková kapacita sálů je 1720 míst.

adresa radčická 2

WeB www.cinemacity.cz/
plzen

Cinestar plZeň
Multikino je součástí zábavního komplexu v ob-
chodním centru Olympia v Plzni – Černicích. Osm 
sálů pojme celkem 1514 diváků. Nedílnou součástí 
nabídky je občerstvení, které si mohou návštěvníci 
zakoupit přímo v prostorách kina.

adresa písecká 972

WeB www.cinestar.cz/plzen

GALERIE A MUZEA 

galerie města plZně
Galerie města Plzně se nachází v centru Plzně v Do-
minikánské ulici. Zaměřuje se na výstavy moderního 
a současného umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů k výstavám též 
pořádá doprovodné kulturní a vzdělávací akce.

adresa dominikánská 2

WeB www.galerie-plzen.cz

Západočeská galerie
Jedná se o nejvýznamnější galerijní instituci Plzeň-
ského kraje. Její sbírky zahrnují historické období od 
14. století po současnost. Hlavní sídlo galerie se na-
chází v Pražské ulici. Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají dlouhodobé vý-
stavy výtvarného umění. Knihovna Západočeské ga-
lerie spravuje cenný, stále doplňovaný fond domácí  
i zahraniční uměleckohistorické a uměnovědné lite-
ratury včetně historických a současných odborných 
časopisů.

adresa pražská 13

WeB www.zpc-galerie.cz

galerie nad sChody
Galerie se nachází v areálu ZČU na Borech v prosto-
rách Fakulty elektrotechnické. Exponáty jsou pře-
devším výtvory studentů Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara. Galerii mohou navštívit nejen 
studenti, ale i veřejnost,  a to od pondělí do pátku 
od 7:00 do 19:00.

WeB www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody
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galerie ladislava sutnara
Galerie, dříve známá jako Univerzitní galerie, slouží 
k pořádání autorských přednášek, seminářů, kurá-
torských prohlídek, či veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se pravidelně ob-
jevují také workshopy jak pro dospělé, tak pro děti 
a mládež.

adresa jungmannova ulice 1

WeB www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Západočeské muZeum
Muzeum je jak nejvýznamnějším muzejním ústa-
vem v západních Čechách, tak i střediskem vědecké 
práce v řadě vědních oborů. Stodvacetiletá historie 
muzea je nerozlučně spjata s historií města Plzně. 
Muzeum je rozděleno do následují cích oddělení: 
Oddělení novějších dějin, Národopisné muzeum, 
Umělecko-průmyslové muzeum, Oddělení zoolo-
gie a Oddělení paleontologie. Dále má muzeum 
dvě stálé expozice: Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická zbrojnice v Evropě)   
a Míšeňský historický porcelán (více než 130 unikát-
ních artefaktů).

adresa kopeckého sady 2

WeB www.zcm.cz

muZeum loutek
Muzeum, které sídlí v nově zrekonstruovaném his-
torickém domě na Náměstí republiky, mapuje tra-
dici plzeňského loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje činnosti takových 
osobností, jakými jsou Gustav Nosek, Josef Skupa či 
Jiří Trnka. Své místo zde mají beze sporu i nejslav-
nější české loutky – Spejbl a Hurvínek.

adresa náměstí republiky 23

WeB www.muzeumloutek.cz

teChmania sCienCe Center
Moderní „Science Center“ se sídlem v areálu Pl-
zeňské Škodovky nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
nebo interaktivní hry z dílny Microsoft. Centrum 
nabízí expozice Edutorium, Člověk versus zvíře, 
Mátohaczech, Obnovitelné zdroje energie, Vodní 
svět, Malá věda a Filmohraní. Také zde naleznete 
planetárium. K vidění jsou zde i světové technické 

unikáty, jako lokomotiva Škoda 32E, nebo známá 
kontroverzní plastika ENTROPA. Vstup do Techma-
nie je během školního roku možný 5. branou areálu 
ŠKODA.

adresa tylova 1/57

WeB www.techmania.cz

pivovarské muZeum
Muzeum je umístěno v původním právovárečném 
domě v historickém jádru města. Délka prohlídky 
je zhruba 60 minut. Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či staročeskou po-
choutku k pivu.

adresa veleslavínova 6

WeB www.prazdrojvisit.cz

patton memorial pilsen
Pattonův památník v Plzni je jediným muzeem  
v České republice, které je věnováno americké ar-
mádě. Expozice je umístěna v kulturním domě Pek-
lo a mapuje postup a pobyt armády USA na území 
bývalého Československa v roce 1945 a poválečnou 
pomoc.

adresa kd peklo, pobřežní 10

WeB www.patton-memorial.
cz

DALŠí TURISTICKé CíLE 

stará synagoga
Stará synagoga byla postavena v letech 1858 – 
1959. Po druhé světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava začala kolem 
roku 2001 a trvá dodnes.

adresa smetanovy sady 80/5

pivovar plZeňský praZdroj
Měšťanský pivovar byl v Plzni založen plzeňský-
mi prvovárečníky v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquel rozšířil po celém světě. 
Prohlídky pivovaru zahrnují moderní návštěvnic-
ké centrum s modelem pivovaru, prohlídku varny,  
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expozici bednářského řemesla, či návštěvu historic-
kých pivovarských sklepů s ochutnávkou nefiltrova-
ného a nepasterizovaného piva čepovaného přímo 
z dubových ležáckých sudů. Prohlídka trvá přibliž-
ně 100 minut. Prohlídku pivovaru lze zkombinovat  
s prohlídkou Pivovarského muzea. Prohlídky jsou 
několikrát za den,  i o víkendu.

adresa u prazdroje 64

WeB www.prazdrojvisit.cz

plZeňské historiCké podZemí
Plzeňské podzemí vznikalo postupně již od založení 
města. Sklepy a chodby sloužily nejen jako zásobár-
na potravin, ale v dobách ohrožení poskytovaly též 
úkryt a únik z obleženého města. Systém propo-
jených podzemních chodeb se dnes rozkládá pod 
celým historickým jádrem Plzně ve 2 až 3 patrech. 
Celý systém má nejméně 17 km. Prohlídkový okruh 
je dlouhý 800 metrů a jeho součástí je funkční repli-
ka vodního kola a expozice knihtisku. Jsou zde také 
prezentovány archeologické nálezy. Prohlídky trvají 
přibližně 50 minut a začínají v budově Pivovarského 
muzea.

adresa veleslavínova 6

WeB www.plzenskepodze-
mi.cz

ZoologiCká a BotaniCká Zahrada 
města plZně
Ojedinělý přírodní areál se nachází v blízkosti 
lochotínského amfiteátru. Jedná se o druhou nej-
starší Zoo v Čechách, usazenou do zajímavého, 
členitého a vodními toky protkaného terénu, který 
napodobuje přirozené prostředí chovaných zvířat, 
kterých je zde na 1150 druhů. Zoo se mimo jiné pyš-
ní druhým největším medvědincem v Čechách, vý-
běhy pro lvy a tygry, pavilonem indických nosorožců 
či pavilonem velbloudů. Součástí areálu je vesnický 
statek Lüftnerka s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a originální Japonská 
zahrada. Milovníky vojenské techniky pak jistě při-
láká možnost prohlédnout si zblízka americký tank 
Sherman z druhé světové války. Zoo je otevřena ce-
loročně.

adresa pod vinicemi 9

WeB www.zooplzen.cz

dino park
Při nákupu vstupenky do Zoo si mohou návštěvníci 
zakoupit též vstupenku do Dino parku, zábavního 
parku pro celou rodinu s ozvučenými a pohyblivý-
mi modely prehistorických zvířat v životních veli-
kostech. Součástí parku je 3D kino s originálním 
filmem, dětské paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do Dino parku lze zakoupit sa-
mostatně nebo v kombinaci se vstupenkou do Zoo. 
Oba areály jsou propojené.

adresa nad Zoo 1

WeB www.dinopark.cz

památník oBětem Zla
Památník obětem zla, známý také jako meditační 
zahrada, se nachází v Plzni – Doudlevcích. Auto-
rem celého projektu je bývalý politický vězeň Luboš 
Hruška. Ústředním motivem krásně upravené za-
hrady je monumentální památník v podobě Křížo-
vé cesty, kterou vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního objektu s kaplí jsou 
plzeňští architekti Jan Soukup a Jiří Opl. Památník je 
místem pro vzpomínku a pro načerpání síly a poko-
ry do všedního dne.

WeB www.bip.cz/pamatnik

DUCHOVNí ŽIVOT 

univerZitní křesťanské skupinky
Pravidelné ekumenické setkávání vysokoškolských 
studentů. Přijde se k nám podívat, setkáváme se 
každé úterý nedaleko Masarykova náměstí. Více 
podrobností najdete na webových stránkách

WeB skupinka.krestan.org

římskokatoliCká Farnost u ka-
tedrály v plZni
Program bohoslužeb nejen v katedrále sv. Barto-
loměje a program na faře naleznete na webových 
stránkách.

adresa Františkánská ulice 11

WeB www.katedralaplzen.org

Církev jeŽíŠe krista svatýCh  
posledníCh dnů
Bohoslužby probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

adresa u svépomoci 9

WeB www.cirkev-jezise-kris-
ta.cz

křesťanský studentský kluB hora
Jedná se o skupinu převážně katolických studentů 
ZČU a LF UK a dalších mladých lidí, kteří se pravidel-
ně scházejí na studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá přátelství s mladý-
mi křesťany. Není třeba žádné formální členství.

WeB www.hora.signaly.cz

Židovská oBeC plZeň
Sdružení občanů, kteří se hlásí k židovskému vyzná-
ní, národnosti nebo původu a kteří nejsou příslušní-
ky jiné církve. K činnosti obce patří péče o památky 
– synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.

adresa smetanovy sady 5

WeB www.zoplzen.cz

BuddhistiCké Centrum plZeň
Jedná se o jedno z více než pěti set center, založe-
ných po celém světě Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické Diamantové cesty. 
Smyslem a cílem centra je zprostředkovávat Budd-
hovo učení všem lidem, kteří o ně mají zájem.

adresa  Františkánská 5

WeB bdc.cz/plzen

HUDBA A TANeC 
Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni, 
je nesplnitelný úkol. Každý klub je zaměřen na jiný 
hudební styl a každý má svou jedinečnou atmosfé-
ru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch 
nejlépe hodnocených.

alFa musiC CluB
Velkokapacitní prostor, který nabízí kromě předsta-
vení DJ’s a pořádání větších párty také široký výběr 
alkoholických i lihuprostých nápojů.

adresa americká 17

WeB www.alfa-plzen.cz

ZaCh’s puB
Tradiční irská hospoda v centru města je vedle ši-
roké nabídky piv proslulá svou venkovní zahradou, 
ve které se konají koncerty. Vnitřní bar se stylovou 
výzdobou je doplněn komornějším sklepním pro-
storem, který lze rezervovat pro soukromé oslavy.

adresa palackého náměstí 2

WeB www.zachspub.cz

divadlo pod lampou
Hudební klub se zavádějícím názvem poskytuje pro-
stor nekomerčním kulturním aktivitám, jako jsou 
film, divadlo, či hudba. Zaměřuje se hlavně na začí-
nající kapely a menšinové žánry. Klub si jistě zaslouží 
pozornost všech, jejichž vkus není zcela „mainstre-
amový“.

adresa havířská 11

WeB www.podlampou.cz

anděl musiC Bar
Oblíbený plzeňský klub s dlouholetou tradicí je 
vhodný jak k posezení u kávy, tak k tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojekce, kvalitní zvu-
ková aparatura a dobře vybavený bar.

adresa Bezručova 7

WeB www.andelcafe.cz

Buena vista CluB
Klub je zajímavý již samotnou architekturou bu-
dovy, jejíž exteriér i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu klubu je živá i 
reprodukovaná hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, di-
vadelní představení, výstavy a vernisáže. Součástí je 
též klimatizované Café a Bistro.

adresa kollárova 20

WeB www.buenavistaclub.cz
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STUDENTSKé KLUBy 
V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, 
se nacházejí vysokoškolské kluby, které spravují 
sami studenti. Pokud se chceš rychle seznámit se 
spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů 
navštívit. Kromě uvolněné atmosféry a příjemného 
posezení jistě každý přivítá příznivé ceny nápojů, 
přizpůsobené studentským možnostem.

vŠ kluB pivoňka
Tento vysokoškolský klub se nalézá přímo  centru 
města nedaleko Sadů Pětatřicátníků – v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho z historických 
domů, který patří Západočeské univerzitě. 

Tento klub provozují studenti již více než 15 let a za 
tu dobu si našel pevné místo v životě mnoha stu-
dentů a všech, kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem a širokou nabídkou 
nealkoholických nápojů.

adresa riegrova 17

otevíraCí doBa po – čt 17:00 – 24:00 
pá – so 18:00 – 01:00 

ne 18:00 – 24:00

vŠ kluB uCho
Další z vysokoškolských klubů je možné navštívit v 
přízemí VŠ koleje L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou polohu je mezi studen-
ty velmi oblíben. Pro návštěvníky je přichystán širo-
ký výběr nápojů (65 druhů nápojů alkoholických, 14 
druhů vína a 20 druhů nealko nápojů).

adresa Bolevecká 32

otevíraCí doBa po – ne 19:00 – 24:00

vŠ kluB ostrov naporo
Cocktail bar s uvolněnou plážovou atmosférou, 
kterou evokují bohaté nástěnné malby, se nachází 
taktéž v areálu koleje L1/L2, přímo naproti VŠ klubu 
UCHO. Bar má celkovou kapacitu 50 míst a nabízí 
přes 150 druhů míchaných nápojů,  z nichž drtivá 
většina stojí do 60 Kč.

adresa Bolevecká 32

otevíraCí doBa po – st 18:00 – 24:00

vŠ kluB Bastila
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba tématicky kore-
sponduje s názvem, jistě není symbolem prohry. 
Klub je součástí areálu koleje A1 v Borské ulici. Ka-
pacita toho klubu je 100 míst k sezení. Kromě boha-
tého výběru alkoholických i nealkoholických nápojů 
zde návštěvníci naleznou též fotbálek a šipky. Pro 
větší společnost je možné si klub zarezervovat a ob-
jednat si snídani, oběd či večeři.

adresa Borská 53

otevíraCí doBa po – ne 19:00 – 24:00

vŠ kluB studna
Klub Studna, jehož celé jméno zní STUDentská NA-
lejvárna, je naprosto nezávislý, kultivovaný podnik, 
nacházející se v areálu kolejí Máchova. Kromě dob-
rého jídla a pití si zde mohou návštěvníci zahrát fot-
bálek, šipky, či jednu z mnoha deskových her.

adresa máchova 16

otevíraCí doBa po – čt 19:00 – 02:00 
pá - ne 20:00 – 02:00

vŠ kluB skleník
Vysokoškolský klub Skleník, určený hlavně studen-
tům v Chebu, se nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob a stejně jako v ostat-
ních klubech jsou i zde ceny přizpůsobeny student-
ským možnostem. Kromě fotbálku či šipek je možné 
si v klubu zahrát šachy či jen tak posedět u televize.

adresa  dyleňská 24, Cheb

otevíraCí doBa po – čt 20:00 – 02:00
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LéKAřSKÁ PéČE  
A POHOTOVOST

ČíSLA TíSŇOVéHO VOLÁNí 

poliCie 158

hasiči 150

ZáChranka 155

jednotné evropské 
číslo tísňového 
volání

112

Zejména pro mimoplzeňské studenty je každé one-
mocnění komplikací a jen lékárna a svépomoc ně-
kdy prostě nestačí. Jako každý občan,  i studenti se 
mohou na dobu studia přeregistrovat k jakémukoliv 
praktickému lékaři v Plzni, není to ovšem nutné. Ná-
sledující seznam představuje výběr zdravotnických 
zařízení, kam je možné zajít, když máte zdravotní 
potíže.  V Plzni je takových míst víc, tato jsou ale 
snadno dostupná. Jen připomínáme, že návštěva 
pohotovosti je zpoplatněna.

úKON ͳ POPLATEK 

návŠtěva 
vŠeoBeCné 
pohotovosti 

90,-

návŠtěva 
ZuBní 
pohotovosti 

90,-

hospitaliZaCe 
v nemoCniCi 

100,-/den

LéKAřSKÁ POHOTOVOST 

poliklinika denisovo náBřeŽí

adresa denisovo nábřeží 4

WeB www.pdnplzen.cz

Všeobecná pohotovost

ordinační hodiny po – pá 18:00 – 06:00 
so – ne nepřetržitě

Zubní pohotovost

ordinační hodiny po – pá 18:00 – 06:00 
so – ne nepřetržitě

Poliklinika je umístěna v honosné budově z 20. let 
20. stol. Všeobecná pohotovost i zubní pohoto-
vost se nacházejí v přízemí hlavní budovy, napravo  
od vchodu A.

Fakultní nemoCniCe plZeň

WeB www.fnplzen.cz

Celá fakultní nemocnice se skládá ze dvou areálů, 
z nichž jeden se nachází na Lochotíně a druhý na 
Borech. V lochotínském areálu jsou přijímány akut-
ní případy. Pokud by měl být pobyt v nemocnici 
delší, převáží se pacienti do areálu na Borech. Mezi 
oběma areály jezdí linkový autobus provozovaný 
samotnou nemocnicí. Další informace naleznete na 
stránkách nemocnice.

Areál Lochotín

adresa alej svobody 80

teleFon 377 103 111

Areál Bory

adresa dr. edvarda Beneše 13

teleFon 377 401 111

DÁRCOVSTVí KRVE  A KREVNí 
PLAZMY 
Dárci krve a krevní plazmy jistě najdou po Plzni  
i další odběrové stanice. Zde uvádíme jen velmi 
úzký výběr.

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice  Plzeň

adresa 17. listopadu 12

WeB www.fnplzen.cz

Sanaplasma Plzeň

adresa poděbradova 2842/1

WeB www.sanaplasma.cz

Univerzitní upír a Dřenění
Univerzitní upír je celouniverzitní akce dobrovolné-
ho dárcovství krve. Dřenění je potom akcí pořádnou 
pro dobrovolné dárce kostní dřeně. Upír i Dřenění 
probíhají každý semestr. Zájemcům o dárcovství sta-
čí sledovat nástěnky na univerzitě.

WeB www.uudr.zcu.cz

 

STUDENTSKÉ STŘEDY
Pouze pro studenty

Sleva až 50% na vybraný kadeřnický úkon

Co k tomu potřebujete?

» doklad o řádném studiu

»  klientskou kartu Eva Hair Studio
(obdržíte při první návštěvě studia a ihned můžete využít slevu)

» je nutná objednávka předem

např.:

Palackého nám. 4 » 301 00  Plzeň
tel.: 731 110 976 » www.studioeva.eu
Studio-EVA

Studio-EVA

KLIENT CARD

www.studioeva.eu

Palackého nám. 4
301 00  Plzeň

tel.: 731 110 976

inzetce ST STREDY_A6_04 2015.indd   1 20. 4. 2015   14:51:39
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vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Well unBundled ConneCtivity

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

NABÍZÍME:

●   Zázemí stabilní a ekonomicky silné společnosti
●   Perspektivní a zajímavou práci v dynamickém kolektivu
●   Možnost profesního, jazykového i osobního rozvoje
●   Nadstandardní zaměstnanecké výhody: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 

příspěvek na penzijní připojištění, osobní účet zaměstnance.

Aktuálně obsazované pozice najdete na: www.ceps.cz a www.cepsinvest.cz

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
e-mail: havrankova@ceps.cz

ČEPS, a.s., 
www.ceps.cz

ČEPS Invest, a.s.
www.cepsinvest.cz

Přines nám svou energii!

ČEPS - Přines nám svou energii 2015 - final.indd   1 2/13/2015   12:30:57 PM
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ORGANIZOVAL JSI MATURÁK?
VEDEŠ DěTSKé TÁBORy?
ZÁVODNě SPORTUJEŠ?

Jsme přesně jako Ty. Taky rádi děláme něco navíc, jelikož jen studovat by byla nuda.

Díky studentské organizaci IAESTE máme možnost rozvíjet své schopnosti 

 ͳ organizací projektů 

 ͳ spoluprácí v týmu

 ͳ cestováním do zahraničí

 ͳ komunikací s firmami

Zní to zajímavě? Taky se chceš rozvíjet, získat skvělé přátele, zdokonalit si jazyky  
a procestovat svět? Přidej se k nám.

Tak neváhej a ozvi se na zcu@iaeste.cz

Průvodce prváka po ZČU 2015

Vydalo: IAESTE ZČU Plzeň

Tisk: NAVA TISK, spol. s r. o.

Tiskové chyby vyhrazeny

Tato publikace smí být šířena pouze bezplatně





zadek předek

Průvodce

prváka po ZČU

2015

Průvodce prváka se snaží usnadnit novým studentům jejich první dny 
na Západočeské univerzitě a pro mnohé i v Plzni. Proto uvnitř naleznete 
mnoho informací, které vám pomohou neztratit se v bludišti univerzit-
ních budov a předpisů.
V průvodci se dočtete vše potřebné ohledně studia, ubytování a stravo-
vání v menzách, nebo třeba otevírací doby knihoven, tipy pro trávené 
volného času a další informace, které by se ti prostě mohly hodit.

Odpovědná osoba: Šárka Pavlíková
Návrh obálky: Petr Tůma
Úprava textu a sazba: Lenka Pavlíková
Tisk: NAVA TISK, spol. s r. o.

Průvodce prváka každoročně vydává:
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