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Vážení kolegové,  
studenti prvního ročníku!

Vítáme vás mezi studenty Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věříme, že 
budete se svým rozhodnutím a studiem na 
fakultě spokojeni. Sami jsme byli před něko-
lika lety ve stejné situaci jako vy: vstupovali 
jsme do neznámého prostředí vysoké školy 
a často i do nového města. Spolu s kolegy 
z fakulty jsme proto pro vás připravili tuto 
příručku, která by  vám měla poskytnout 
základní informace pro úspěšný začátek 
vysokoškolského života v Praze.
 
Naleznete zde informace studijní, včetně 
plánků budov; praktické, které se týkají života 
v Praze; ale i volnočasové. Berte tento ma-
teriál jako informativní – především ve věci 
studijní legislativy je třeba se řídit podrobněj-
šími předpisy a Karolinkou. Příručka prváka 
by vám měla nabídnout základní přehled 
a nasměrovat vás na místa, kde získáte další 
informace. Příručka se vám tak bude hodit 
během celého studia na fakultě.

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo 
problémy, můžete se vždy obrátit na své 
studentské zástupce v Akademickém senátu 
fakulty. Kromě povinností máte také totiž svá 
práva.

Prohlédněte si naše webové stránky
www.natur.cuni.cz/fakulta/senat
web.natur.cuni.cz/student
(zde najdete i průběžně aktualizovanou elektronickou verzi příručky)

Napište nám
skas@natur.cuni.cz

Jménem Studentské 
komory Akademického 
senátu PřF UK

David Hurný

web.natur.cuni.cz/student


Milí studenti (nejen)  
prvních ročníků!

Těší nás vaše volba studovat na Přírodově-
decké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Gratulujeme vám k úspěšnému přijetí ke 
studiu a doufáme, že vás studium bude na-
plňovat, inspirovat k tvůrčí práci a hlavně, že 
vás bude bavit. A také bychom chtěli, abyste 
na fakultě prožili krásná studentská léta.

Věříme, že předkládaná příručka, kterou pro 
vás připravili vaši starší kolegové, vám pomů-
že v rychlejší orientaci ve vysokoškolském 
prostředí. Cílem následujících informací je 
usnadnit vám kontakt s předpisy, které se 
týkají studia na vysoké škole hlavně (ale ne-
jen) v prvním ročníku. Za celou akademickou 
obec vám přejeme, abyste zvolené studium 
řádně ukončili a abyste své „alma mater“ 
vždy zachovali přízeň!

prof. RNDr. Bohuslav 
Gaš, CSc.

děkan fakulty

doc. RNDr. Markéta 
Martínková, Ph.D.

studijní proděkanka 
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10 Kde hledat informace o studiu

Studium se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. 
a Studijním a zkušebním řádem Univerzity 
Karlovy v Praze (cuni.cz/UK-5256.html), který 
je dále rozšiřován Pravidly pro organizaci 
studia na Přírodovědecké fakultě (natur.cuni.
cz/fakulta/senat/predpisy-pravni-normy/
vnitrni-predpisy-prf-uk/pravidla-pro-
organizaci-studia) a dalšími předpisy (natur.
cuni.cz/fakulta/studium/senat/predpisy-
pravni-normy).

Uchazeč o studium se stává studentem dnem 
zápisu ke studiu, studentem přestane být dnem 
složení poslední části státní závěrečné zkoušky, 
nebo je-li studium ukončeno jinak, tedy vlast-
ním zanecháním studia, ukončením z důvodu 
nesplnění povinností, vyloučením, zánikem 
akreditace nebo uplynutím maximální doby 
studia. Maximální doba bakalářského studia je  
6 let, navazujícího magisterského 5 let. Absol-
ventům je na promoci vydán diplom a dodatek 
k diplomu. Více informací naleznete na natur.
cuni.cz/fakulta/studium/promoce-diplomy.

Důležité informace týkající se studijní agendy 
jsou umístěny na stránkách studijního odděle-
ní (natur.cuni.cz/fakulta/studium). Na stránce 
aktualit pro bakalářské a magisterské studenty 
(natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-
-mgr) se zveřejňují zásadní sdělení a aktuální 
informace, např. změny úředních hodin, me-
todické pokyny k odevzdávání závěrečných 
prací, novinky o Studijním informačním systé-
mu (SIS) a další užitečné rady. Nepřehlédněte 
také sekci formuláře a návody (natur.cuni.cz/
fakulta/studium/agenda-bc-mgr/formulare), 
kde jsou pohromadě materiály, které budete 
během studia potřebovat (např. potvrzení 
o studiu nebo formulář žádosti apod.).

Dříve než budete kontaktovat studijní 
referentku s dotazem, pokuste se odpověď 
najít na webových stránkách studia, např. ve 
složce FAQ (natur.cuni.cz/fakulta/studium/
helpdesk). Vaší pozornosti také velmi dopo-
ručujeme úřední desku fakulty (natur.cuni.cz/
fakulta/uredni-deska), na které se zveřejňují 
informace např. o termínech státnic, nedo-
ručených zásilkách, výzvy k zápisu apod.

Aktuálně platné předpisy fakulty a univerzity

www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/ 
predpisy-pravni-normy

www.cuni.cz/UK-5256.html
natur.cuni.cz/fakulta/senat/predpisy-pravni-normy/vnitrni-predpisy-prf-uk/pravidla-proorganizaci-studia
natur.cuni.cz/fakulta/studium/senat/predpisypravni-normy
natur.cuni.cz/fakulta/studium/promoce-diplomy
natur.cuni.cz/fakulta/studium
natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr
www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/predpisy-pravni-normy
natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/formulare
natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk
natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska
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Studium je organizováno podle kreditního 
systému. Za úspěšné ukončení každého 
předmětu, tzv. studijní povinnosti (zápočet, 
zkouška) získá student podle náročnosti 
předmětu určitý počet kreditů („bodů“). 
Přidělený počet kreditů nezávisí na klasifikaci 
(tzn. stejně kreditů dostanete za jedničku 
i trojku). Za bakalářské studium musí student 
získat minimálně 180 kreditů, v navazujícím 
magisterském studiu potom 120 kreditů – 
ideálně tedy 30 kreditů za semestr (stan-
dardní doba bakalářského studia je 3 roky, 
navazujícího magisterského 2 roky).

Každý studijní obor má závazný studijní 
plán, který je zveřejněn v tzv. Karolince 
(tištěnou obdržíte u zápisu, na webu je 
k dispozici na natur.cuni.cz/karolinka). Zde 
je uveden seznam požadavků nutných pro 
úspěšné ukončení studia. Předměty jsou 
rozděleny na povinné, povinně volitelné 
a volitelné. Všechny povinné předměty musí 
student úspěšně absolvovat, jinak nemů-
že úspěšně ukončit studium. Z nabídky 
povinně volitelných předmětů musí student 
získat alespoň požadovaný minimální počet 
kreditů (ten je v plánu také uveden), ostatní 
absolvuje jako volitelné.

Volitelné předměty si student vybírá podle 
svého zájmu, jejich výběr doporučujeme 
provádět zejména z nabídky doporučených 
volitelných předmětů vašeho oboru, pří-
padně s ohledem na téma závěrečné práce. 
Mohou být nejen z nabídky příslušné sekce, 
ale i z jiných sekcí Přírodovědecké fakulty 
(PřF) a fakult Univerzity Karlovy v Praze (UK), 
případně i z jiných vysokých škol. Výběr 
předmětů doporučujeme konzultovat se stu-
dijními poradci (ti jsou uvedeni v Karolince).

Každý předmět má definovaný časový rozsah 
a způsob ukončení, tyto informace nalezne-
te v Karolince a SIS. Podmínky pro získání zá-
počtu nebo splnění zkoušky (tzv. požadavky 
ke kontrole studia předmětu) jsou pedago-
gové povinni sdělit studentům na začátku 
výuky a nesmí je během semestru měnit. 
Tyto požadavky jsou také uvedeny v SIS.

Termíny zkoušek vypisují pedagogové 
v SIS. Alespoň dva termíny spadající do 
zkouškového období musí vypsat před 
jeho začátkem, další termíny pak aspoň se 
14denním předstihem (příp. i dříve, to však 
jen po dohodě se studenty, pro které je 
termín určený). Termíny musí být tedy nej-
méně tři a počet míst musí odpovídat počtu 

natur.cuni.cz/karolinka


12 zapsaných studentů. Případné problémy 
s termíny zkoušek řešte nejprve s přísluš-
ným pedagogem, poté s garantem oboru či 
programu a až poté se studijní proděkan-
kou. Pokud pedagoga slušně osloví skupina 
studentů s tím, že by potřebovali přesu-
nout termín zkoušky na jiné datum, než on 
navrhl, většinou je v rámci svých možností 
ochoten jim vyhovět. Pokud se nepodaří 
získat zápočet nebo zkoušku napoprvé, má 
student právo v průběhu akademického 
roku na dva opravné termíny, mimořádný 
opravný termín (na některých školách zvaný 
„děkanský“) se nepřipouští.

Pozor: Nedoporučujeme odkládat první 
termín zápočtu či zkoušky na konec zkouš-
kového období. Pokud dojde k situaci, že se 
student poprvé k danému zápočtu/zkoušce 
zapíše až na (před)poslední vypsaný termín, 
nemůže si pak nárokovat dovypsání termínů 
dalších (prvního, resp. druhého opravného), 
pokud byl celkový počet pedagogem vypsa-
ných termínů adekvátní.

Každý předmět je možné si zapsat za dobu 
jednoho studia nejvýše dvakrát, nemusí to 
však být nutně hned v následujícím ročníku. 
Při opakovaném zápisu má student opět 
nárok na tři termíny, resp. jeden řádný a dva 
opravné. Druhý opravný termín při opako-
vaném zápisu předmětu (tzn. celkově šestý 
v pořadí) probíhá vždy před komisí. Jak již 
bylo uvedeno výše, možnost přidání dalšího 
termínu není. Pokud povinný předmět ani 
při druhém zápisu nesplní, nemůže studium 

úspěšně ukončit, neboť nesplní podmínku 
kontroly studia před státními zkouškami 
stanovenou studijním plánem.

Povinně volitelné a volitelné předměty není 
nutné splnit ani při druhém zápisu, proto vás 
může napadnout, že si jich zapíšete hodně 
a ukončíte jen některé z nich. Tento postup 
však nedoporučujeme. U povinně volitelných 
předmětů si tak můžete zbytečně vyčerpat 
možnosti zápisu a může se stát, že z nich 
nebudete schopni získat předepsaný počet 
kreditů. Navíc platí, že pokud si zapíšete příliš 
mnoho předmětů, zvýší se vám minimální 
potřebný počet kreditů pro postup do další-
ho úseku studia (= ročníku), viz dále.

K postupu do každého dalšího ročníku je 
potřeba získat do konce akademického roku 
(zhruba do konce září, přesný termín je vždy 
stanoven harmonogramem akademického 
roku) předepsaný počet kreditů. Pokud je 
student nezíská, ukončuje se mu studium. 
Pro postup do druhého ročníku je nutných 
45 kreditů, do třetího ročníku 95 kreditů 
v případě bakalářského studia, respektive 
90 kreditů v případě navazujícího magist-
erského studia; to však jen v případě, že si 
student nezapsal předměty za více kreditů, 
viz dále!

Pokud student nezíská do konce třetího 
ročníku bakalářského studia 180 kreditů 
nebo úspěšně nedokončí všechny povinné 
předměty nebo předepsaný počet povinně 
volitelných předmětů, může si studium o rok 



13prodloužit, pokud má alespoň 150 kreditů. 
Pro prodloužení navazujícího magisterského 
studia (tj. pro postup do třetího ročníku), 
je potřeba mít po druhém ročníku kreditů 
alespoň 90.

Pozor: Pokud si v prvním ročníku zapíšete 
předměty dohromady za více než 70 kreditů 
(tzn. 71 a více), musíte pro postup do druhé-
ho ročníku získat alespoň 60 kreditů. Pokud 
si za první a druhý ročník zapíšete dohroma-
dy předměty za více než 140 kreditů, musíte 
pro postup do třetího ročníku získat alespoň 
120 kreditů. Podrobnosti najdete v Pravidlech 
pro organizaci studia (článek 4).

Není strategické získávat vždy jen nejnižší 
potřebný počet kreditů, protože ve vyšších 
ročnících může být student nucen absolvo-
vat za semestr předměty za mnohem více 
než 30 kreditů (tak aby naplnil požadavky 
studijního plánu). Ve vlastním zájmu také 
zbytečně nepřekládejte plnění studijních 
povinností do vyšších ročníků. Naopak 
není od věci snažit se získat více kreditů 
v nižších ročnících, abyste měli v posled-
ním úseku studia více času na zpracování 
závěrečné práce.

Při závažném zdravotním problému, popř. 
těhotenství lze požádat o úpravu studia pro-
střednictvím individuálního studijního plánu 
(ISP). V praxi to znamená, že student předloží 
návrh průběhu studia s ohledem na své zdra-
votní komplikace, tento návrh (podložený 
lékařským vyjádřením specialisty) následně 
posoudí studijní proděkanka (např. tříměsíční 
pobyt v nemocnici bývá zohledněn tříměsíč-
ním posunem kontroly studia pro postup do 
dalšího úseku studia). Tyto situace doporu-
čujeme řešit včas a v případě delší nemoci 
ihned informovat studijní oddělení. Možnost 
ISP slouží studentům, kteří opravdu ze zá-
važných důvodů nemohou v daném období 
studovat podle studijního plánu svého oboru. 
Rozhodně nejde o poslední záchranu pro ty, 
kteří studium nezvládají!

Karolinka

www.natur.cuni.cz/karolinka

www.natur.cuni.cz/karolinka
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SIS je pro studenta velmi důležitou databází. 
Obsahuje několik modulů, s nimiž student 
musí bezpodmínečně umět pracovat. Po 
přihlášení do SIS je možné prohlížet před-
měty, zapisovat si je, přihlašovat se k rozvrhu 
a k zápočtům/zkouškám, kontrolovat výsled-
ky studia, prohlížet témata závěrečných prací 
a přihlašovat se k nim a editovat své osobní 
údaje (není povolena změna trvalé adresy 
a příjmení – tato změna se musí hlásit pí-
semně na studijním oddělení). Dle zákona je 
student povinen sdělit VŠ aktuální adresu pro 
doručování pošty, proto pečlivě dbejte, abys-
te ji měli v SIS správně uvedenou; nesprávná 
adresa znamená kromě nemožnosti doručit 
důležitou poštu porušení zákona.

K SIS se lze přihlásit na adrese  
is.cuni.cz/studium pomocí přihlašovacích 
údajů centrální autentizační služby (CAS, viz 
dále v kapitole Informační systémy). Hlásí-li 
vám SIS (obvykle v době těsně po zápisu) 
„zadali jste správné přihlašovací údaje, ale 

nemáte roli pro práci“, pak je to způsobeno 
tím, že vás studijní oddělení doposud neza-
vedlo jako studenta do SIS. Zavedení  
si lze ověřit v aplikaci Hledání osob v SIS. 
Hledání osob, informace o předmětech 
apod. můžete v SIS procházet i jako nepři-
hlášení uživatelé. Po přihlášení do SIS jsou 
nabízeny aktuálně dostupné aplikace pro 
danou roli, pozastavením kurzoru myši nad 
ikonou aplikace se zobrazí její stručný popis. 
Přes ikonu „?“ je k dispozici kontextová 
nápověda.

Důležité: V aplikaci Osobní údaje nezapo-
meňte přes záložku Změna údajů doplnit 
svoji emailovou adresu, kterou aktivně 
používáte! Na tuto adresu jsou studentům 
doručovány zprávy ze SIS (např. zprávy od 
vyučujícího, upozornění na nový termín 
zkoušky apod.). Také zkontrolujte své osobní 
údaje a proveďte nezbytná nastavení o zve-
řejňování na záložkách Povolení zveřejnit 
a Možnosti uživatele.

Studijní informační systém (SIS)

is.cuni.cz/studium

Studijní informační  
systém (SIS)

is.cuni.cz/studium
is.cuni.cz/studium
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Studenti si v termínech stanovených  
harmonogramem akademického roku  
(natur.cuni.cz/fakulta/studium/harmono-
gram-kalendar-studia) zapisují předměty do 
SIS podle studijního plánu daného oboru. 
Termíny zápisu předmětů do SIS jsou pro 
každý semestr dva. První je termín registrace 
předmětů, kdy si student zapíše předmě-
ty, které chce nebo které by měl v daném 
úseku studia dle studijního plánu absolvovat. 
Po ukončení registrace rozvrháři sestaví 
rozvrhy, informace o datu otevření rozvrhu 
pro přihlášení na jednotlivé rozvrhové lístky 
se objeví v SIS. Ve druhém termínu doda-
tečných úprav se provádí již jen korekce 
v případě kolize v rozvrhu apod. Obecná 
pravidla pro zápis předmětů jsou obvykle 
během léta zveřejňována v aktualitách studij-
ního oddělení.

Důrazně nedoporučujeme nechávat celý 
zápis předmětů na dodatečný zápis, protože 
některé předměty mohou být na základě 
prvotní registrace kapacitně omezené. Také 
je větší pravděpodobnost, že vám pak budou 
kolidovat s jinými předměty. Po uzavření do-
datečných úprav studijní oddělení předměty 
závazně zapíše. Do té doby je zápis pouze 
předběžný, což je také indikováno v přehledu 

zapsaných předmětů v SIS. Po závazném zá-
pisu již předměty nelze zapisovat ani škrtat. 
Pozor: zápočty/zkoušky je možné skládat jen 
z předmětů závazně zapsaných!

Studenti si do SIS zapisují veškeré předměty 
sami, zápis žádných předmětů (ani povin-
ných!) neprobíhá automaticky. Pokud si 
zapíšete daný předmět podruhé z důvodu 
jeho nesplnění, započítávají se kredity do 
celkového počtu kreditů za zapsané před-
měty znovu – to může ovlivnit počet kreditů 
nutných k postupu do dalšího úseku studia 
(viz kapitolu Studijní plány, kreditní systém). 
Při sestavování studijního plánu je vhodné 
vycházet z doporučeného studijního plánu 
daného oboru uvedeného v Karolince. Zápis 
předmětů z jiných fakult UK závisí na kon-
krétním nastavení harmonogramu příslušné 
fakulty, který je nutné dodržovat.

Pozor: Pokud nebudete při zápisech 
předmětů respektovat rekvizitní vztahy (viz 
dále), tj. zapíšete si nepovolenou kombinaci 
předmětů, nebudou vám tyto předměty po 
uzavření SIS závazně zapsány, a tedy vám 
nebude následně umožněno přistoupit k zá-
počtu/zkoušce. Posledním krokem při zápisu 
předmětů musí být v SIS vždy spuštění 

Zápis předmětů

natur.cuni.cz/fakulta/studium/harmonogram-kalendar-studia


16 kontroly zápisu, která případné kolize objeví 
(Zápis předmětů a rozvrhu / Kontrola).

REKVIZITNÍ VZTAHY
Při zápisu předmětů je nutné brát v potaz 
různé rekvizitní vztahy, které mezi sebou 
mají. Jde o prerekvizity (P), korekvizity (K), 
neslučitelnosti (N) a záměnnosti (Z). Předmě-
ty, kterých se to týká, jsou v Karolince ozna-
čené patřičným indexem; detaily rekvizitního 
vztahu jsou potom uvedené v SIS.

 — Korekvizity: mějme předmět A a jeho 
korekvizitu předmět K. Předmět K je tedy 
korekvizitou předmětu A, což znamená, 
že pokud student dosud neabsolvoval 
předmět K, musí jej mít alespoň zapsán 
současně s předmětem A. Předmět A je 
považován za splněný (tzn. kredity a klasi-
fikace za něj se započítají) až ve chvíli, kdy 
je splněn i předmět K. 

 — Prerekvizity: mějme předmět A a jeho 
prerekvizitu předmět P. Jedná se o přís-
nější formu korekvizity – student totiž 
musí již před zapsáním předmětu A (ob-
vykle v předchozím semestru, ale i dříve) 
splnit předmět P. Nestačí ho tedy jen mít 
zapsán současně s předmětem A.

 — Neslučitelnosti: mějme předmět A a jeho 
neslučitelnost předmět N. Neslučitelnost 
s předmětem N znamená, že pokud již 
student absolvoval předmět N, případně 
pokud jej má právě zapsán, nemůže si 
zapsat předmět A. Pokud by zde bylo 
uvedeno více předmětů, byl by kterýkoliv 
z nich překážkou v zapsání předmětu A. 

 — Záměnnosti: mějme předmět A a jeho 
záměnnost předmět Z. Záměnnost před-
mětu A předmětem Z znamená, že kdy-
koli je požadováno splnění (absolvování) 
předmětu A, je dostačující absolvovat 
předmět Z. Pokud by zde bylo uvedeno 
více předmětů, stačil by kterýkoli z nich. 
Pozor: U modulových předmětů biologic-
kých oborů (včetně učitelství) a u praktic-
ké geobiologie se započítávají do počtu 
kreditů za modul pouze vyjmenované 
předměty, nikoliv případné mimomodulo-
vé záměnnosti!

Je důležité si uvědomit, že relace záměn-
nosti ani relace neslučitelnosti není symet-
rická, oboustranná. Proto jsou v SIS také 
uvedeny vztahy opačné, tj. záměnnost pro, 
neslučitelnost pro (a podobně také korekvi-
zitou pro a prerekvizitou pro).

Pro aktuální informace o zápisu předmětů sledujte novinky ze studijního oddělení

www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr

www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr
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Studijní oddělení sídlí v samostatné budově 
přímo u vstupu do Botanické zahrady PřF 
(Na Slupi 16, vlastní vchod je ze zadní strany 
budovy). Než poprvé navštívíte studijní oddě-
lení, zjistěte si na stránkách kontaktů studij-
ního oddělení, která referentka má v agendě 
váš studijní obor. Seznam referentek pro jed-
notlivé obory a agendy je uveden v seznamu 
na webových stránkách studijního oddělení. 
Příslušnost k referentce máte také uvedenou 
v SIS v záložce Osobní údaje.

Studijní oddělení můžete kontaktovat 
emailem, telefonicky nebo osobně. V úřed-
ních hodinách kontaktujte referentky pokud 
možno pouze emailem, neboť se v tomto 
čase věnují studentům, kteří se dostavili na 
studijní oddělení osobně (a nemohou tedy 
zároveň vyřizovat telefonické dotazy). Něko-
likrát do roka bývá studijní oddělení uzavřené 
z důvodů zpracování přijímacích zkoušek 
(na jaře), zápisů (začátkem října) či dovolené 
(uprostřed prázdnin), což bývá s předstihem 
oznámeno na webu (natur.cuni.cz/fakul-
ta/studium/agenda-bc-mgr). Zde se také 
zveřejňují informace o případných změnách 
v úředních hodinách studijní proděkanky 
a studijního oddělení. Proto si před každou 
plánovanou návštěvou studijního oddělení 

na této stránce ověřte, zda se úřední hodiny 
nezměnily.

Pro potřeby bakalářského a navazujícího ma-
gisterského studia budete potřebovat pomoc 
studijního oddělení především v následují-
cích záležitostech:

1. Každoroční zápis  
do dalšího úseku studia  
Musíte ho stihnout nejpozději do konce 
letního semestru, přesné termíny jsou 
uvedeny v harmonogramu akademického 
roku. Před cestou na studijní odděle-
ní je nutné zkontrolovat, zda jste splnili 
podmínky pro postup do dalšího ročníku. 
Jejich plnění si můžete sami průběžně 
kontrolovat v SIS: Výsledky zkoušek – 
prohlížení / Kontroly / Žádost o kontrolu 
pro vlastní potřebu. Pokud podmínky 
splňujete, požádejte v SIS o jejich kontrolu 
studijní referentkou: Výsledky zkoušek 
– prohlížení / Kontrola / Žádám studijní 
oddělení o provedení kontroly pro postup 
do dalšího úseku studia. Jakmile se v SIS 
objeví stav „splnil“ (obvykle během několi-
ka hodin až pracovních dnů dle vytíženosti 
studijního oddělení) můžete vyrazit na 
studijní oddělení s indexem a vyplněným 

Studijní oddělení

natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr
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Osobní údaje / Evidenční list). Na studijním 
oddělení získáte razítko do indexu a kupón 
fakulty na příští akademický rok. 

2. Vydávání potvrzení o studiu 
Pouze studijní oddělení je oprávněno 
vydávat potvrzení o studiu, nežádejte ho 
například po garantech studia nebo stu-
dijních poradcích. Předvyplněné potvrzení 
je opět k disposici v SIS (Osobní údaje / 
Potvrzení o studiu). Studijní oddělení také 
potvrzuje studium na další formuláře, 
např. průkazky opravňující ke studentské 
slevě v dopravních prostředcích (obvykle 
„oranžové kartičky“ vydávané dopravcem 
k potvrzení školou). 

3. Zápis předmětů z jiných fakult UK 
a ostatních vysokých škol 
Předměty z jiných fakult UK dostupné 
v SIS si student zapisuje sám v období 
k tomu určeném harmonogramem dané 
fakulty. V případě, že je předmět vyučo-
ván jinou vysokou školou, tak student 
po splnění této studijní povinnosti vyplní 
písemnou žádost s potřebnými údaji pro 
vložení záznamu do SIS. Splněná studijní 
povinnost bude studijním oddělením 
vložena do SIS jako volitelná.

4. Index 
I v době elektronizace studijního systému 
je index velice důležitým dokladem stu-
denta o jeho studiu. Na začátku každého 
semestru byste si měli vyplnit do indexu 
závazně zapsané předměty a nechat 
si jejich seznam potvrdit razítkem ze 
studijního oddělení. Při každé úspěšně 
vykonané zkoušce či získání zápočtu si 
pak nechte od pedagoga zanést tento 
výsledek do indexu. V případě jakýchkoliv 
nesrovnalostí (vyučující opomene vložit 
výsledek do SIS nebo omylem vloží jiný 
výsledek) je váš index jediným dokladem 
pro opravu! Pokud nemáte výsledek 
zanesený v indexu, nemůžete doložit 
požadavek na změnu v SIS. Přesto však 
je pro všechny kontroly studia (zápis do 
dalšího úseku studia, před státnicemi) 
rozhodný stav v SIS.

Studijní oddělení
www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni
Web studia
www.natur.cuni.cz/fakulta/studium

www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni
www.natur.cuni.cz/fakulta/studium
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Přírodovědecká fakulta připravila pro studenty 
bakalářských studijních oborů zcela novou 
vzdělávací platformu. Jde o nadstavbový 
program Bakalář Plus, který studentům nabízí 
atraktivní způsob rozšíření odborného kuri-
kula mimo stávající studijní plány. Studenti si 
budou moci obohatit vědomosti jak o témata 
úzce specializovaná, která jim umožní pro-
niknout do hloubi daného oboru, tak obecně 
přírodovědná, která budou klást známé 
skutečnosti do nových souvislostí.

Bakalář Plus zahrnoval v minulých letech 
následující nabídku předmětů: Fyziologie člo-
věka z pohledu vědy, Landmarks/Milestones 
of Cell biology, Strukturní základy buněčné 
biologie, Seminář vědecké fotografie, Tajem-
ství sbírek, BioLogické debaty, Zajímavé pro-
blémy v botanice a ekologii rostlin, Diskuzní 
seminář Quo vadis chemie, Programování pro 
přírodovědce, Vybrané instrumentální metody 
chemického výzkumu, Exkurze z geověd, 
Urbanizace, Územní plán pro negeografy, 

Pokročilé instrumentální metody v hydro-
logii, Vývoj planety Země, Matematika na 
počítačích pro přírodovědce, Pokročilé kurzy 
matematiky, Ochrana vod a přírody v praxi. 
Aktualizovaný seznam předmětů, který nebyl 
v době uzávěrky tohoto textu k dispozici, 
naleznete na webu.

Program Bakalář Plus je určen motivovaným 
a talentovaným studentům a reaguje na jejich 
specifické vzdělávací požadavky. Vzhledem 
k charakteru programu jde obvykle o nadprů-
měrně náročné předměty, jejich splnění není 
hodnoceno kredity a nenahrazuje jiné povin-
nosti běžného denního studia. Za úspěšné 
absolvování pěti studijních povinností z toho-
to programu obdrží student od děkana fakulty 
certifikát Bakalář Plus.

Program Bakalář Plus je realizován v rámci tzv. 
celoživotního vzdělávání a je zdarma. Student 
se do programu může přihlásit výhradně 
pomocí elektronické přihlášky v SIS, a to od 
28. 7. 2014 do 2. 10. 2014. Termíny pro zápis 
předmětů programu Bakalář Plus jsou shodné 
s termíny zápisu předmětů řádného studia.Informace o programu Bakalář Plus

www.bakalarplus.cz

Bakalář Plus

www.bakalarplus.cz
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Akademická obec fakulty/univerzity je 
tvořena akademickými pracovníky a studen-
ty fakulty/univerzity. Členové akademické 
obce mají zaručeny akademické svobody 
a akademická práva, např. právo svobodně 
bádat, vyučovat nebo vyjadřovat ve výuce 
vlastní názory.

Akademický senát univerzity je jejím samo-
správným zastupitelským orgánem voleným 
členy akademické obce univerzity. Schvaluje 
např. její vnitřní předpisy a rozpočet, dále 
také volí a odvolává rektora. Má sedmdesát 
členů a jsou v něm zastoupeni studenti i za-
městnanci všech fakult.

Rektor stojí v čele univerzity, jedná a roz-
hoduje jejím jménem. Je jmenován prezi-
dentem republiky na návrh akademického 
senátu univerzity. V určitých oblastech (např. 
studium, věda a výzkum aj.) zastupují rektora 
prorektoři.

Vědecká rada univerzity zahrnuje významné 
představitele vědních oborů na univerzitě 
pěstovaných a vyučovaných. Projednává 
mimo jiné dlouhodobý záměr univerzity 
a vyjadřuje se k aktuálním otázkám,  
které jí předkládá rektor.

Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu 
univerzity.

Akademický senát fakulty je jejím samospráv-
ným zastupitelským orgánem voleným členy 
akademické obce fakulty. Schvaluje například 
vnitřní předpisy fakulty a podmínky pro přijíma-
cí řízení a také rozdělení finančních prostředků 
fakulty; volí a odvolává děkana. Má 28 členů 
a jsou v něm v rovném poměru zastoupeni 
studenti i zaměstnanci všech sekcí fakulty.

Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje 
jejím jménem. Jmenuje ho rektor na návrh 
akademického senátu fakulty. V určitých 
agendách ho zastupují proděkani (např. 
sekční proděkani, proděkan pro studium aj.).

Vědecká rada fakulty je tvořena významný-
mi představiteli oborů, v nichž fakulta vyvíjí 
vědeckou a pedagogickou činnost. Projed-
nává dlouhodobý záměr fakulty a schvaluje 
studijní programy, které se na fakultě vyučují.

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty.

Správní rada kontroluje činnost vysoké školy, 
a to především v hospodářské a majetkové 
oblasti.

Struktura fakulty / univerzity



21Poznámka: Tento text popisuje situaci na 
Univerzitě Karlově, resp. Přírodovědecké 
fakultě. Situace na jiných fakultách/univerzi-
tách se může v detailech (např. počty členů 
jednotlivých orgánů apod.) lišit.

Organizační struktura PřF

www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/struktura

www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/struktura
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Tento text slouží k rychlé orientaci mezi 
různými druhy stipendií, není však úplným 
výčtem pravidel a předpisů vztahující se 
k této oblasti. Přiznávání stipendií a jejich 
vyplácení upravuje především Stipendijní řád 
Univerzity Karlovy v Praze (cuni.cz/UK-59.
html) a Pravidla pro přiznávání stipendií na 
PřF (natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-
-bc-mgr/predpisy-a-poplatky/pravidla-pro-
priznavani-stipendii).

Studenti mohou získat následující stipendia: 

 — stipendium na podporu ubytování,
 — sociální stipendium,
 — stipendium za vynikající studijní výsledky 
(„prospěchové“),

 — účelové stipendium, stipendium na 
výzkum,

 — mimořádné motivační stipendium pro 
studenty 1. ročníků bakalářského studia,

 — mimořádné motivační stipendium pro 
studenty 1. ročníků navazujícího magist-
erského studia,

 — sportovní stipendium.

Pozor: některá stipendia jsou přiznávána 
studentovi automaticky (bez žádosti studen-
ta o jejich vyplacení) a některá na základě 

podané žádosti (elektronicky nebo papíro-
vě podle druhu stipendia). Stipendium se 
nedaní a není součástí vykazovaných příjmů. 
Odpovědi na často kladené otázky ohled-
ně stipendií naleznete fakultních stránkách 
(natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk/
faq-stipendia).

Stipendium na podporu ubytování
O ubytovací stipendium musí studenti  
požádat prostřednictvím univerzitního webu 
(is.cuni.cz/webapps, přihlašovací údaje jako 
do SIS). Univerzita stanovila pro žadatele tyto 
podmínky pro jeho přiznání: 

 — studují v prezenční formě studia,
 — nemají studium přerušeno,
 — nejsou samoplátci studující v cizím jazyce,
 — ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná 
studia (tj. ukončená jinak než řádně),

 — v žádném ze souběžně studovaných stu-
dijních programů nepřesáhli standardní 
dobu studia navýšenou o jeden rok,

 — neběží jim lhůta k osvědčení při podmí-
něném vyloučení ze studia.

Ubytovací stipendium je ve třech různých 
výších podle sociální situace studenta. 
Výše stipendia se pohybuje od 280 Kč za 

Stipendia

www.cuni.cz/UK-59.html
natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-poplatky/pravidla-propriznavani-stipendii
natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk/faq-stipendia
is.cuni.cz/webapps
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2000 Kč za měsíc (pro studenty pobírající 
zároveň sociální stipendium). Přesné částky 
se rok od roku mírně liší podle aktuálního 
rozpočtu a počtu žadatelů. Žádost o ubyto-
vací stipendium se podává elektronicky na 
začátku akademického roku, vypláceno je 
pak v několika termínech. Pokud zapo-
menete žádost podat, můžete tak učinit 
i v průběhu roku, zpětně se ale stipendium 
již nevyplácí.

Sociální stipendium
Sociální stipendium se vyplácí podle zákona 
všem studentům, kteří pobírají přídavek na 
dítě ve zvýšené výměře (tj.  příjmy jejich 
domácnosti jsou do 1,1 násobku životního 
minima) a splňují další podmínky. O sociální 
stipendium se opět musí žádat prostřednic-
tvím univerzitního webu.
 
Stipendium za vynikající studijní  
výsledky („prospěchové“)
Stipendium za vynikající studijní výsledky je 
vypláceno zpětně za výsledky v předchozím 
úseku studia (akademickém roce). Ve 2. a 3. 
ročníku bakalářského studia a 2. ročníku 
magisterského studia stipendium získává 
min. 10 % nejlepších studentů každého 
studijního programu a ročníku (podle pořadí 
v prospěchovém průměru vypočítaném ze 
všech známek), a to za předpokladu, že: 
studují ve standardní době studia, v uply-
nulém akademickém roce získali alespoň 
58 kreditů a studijní průměr mají nižší nebo 
roven 1,5.

V prvním ročníku navazujícího magisterské-
ho studia dostanou toto stipendium studenti, 
kteří získali červený diplom (průměr jejich 
známek za bakalářské studium je nižší nebo 
roven 1,25 a toto studium ukončili ve stan-
dardní době). Studenti, kteří s vyznamenáním 
absolvovali studium na jiné škole, mohou 
o toto stipendium požádat. Ve všech ostat-
ních případech o prospěchové stipendium 
nemusíte žádat. Pokud vám bude stipen-
dium přiznáno, budete o tom informováni 
emailem.

Účelové stipendium, stipendium na výzkum
Účelové stipendium je obecné označení 
pro stipendia vyplácená na podporu studia 
v zahraničí nebo za významné aktivity pro 
fakultu nebo univerzitu (pomoc ve výuce, 
podíl na organizaci fakultních akcí, zapojení 
do vědecké činnosti atd.). Zejména stu-
denti magisterského a doktorského studia 
mohou být odměňováni stipendiem za vý-
zkum. Tato stipendia jsou obvykle přiznává-
na na základě návrhů vedoucích student-
ských prací, vedoucích kateder nebo jiných 
akademických pracovníků. O účelové 
stipendium může děkana požádat i student, 
a to prostřednictvím studijního oddělení 
(formulář na natur.cuni.cz/fakulta/studi-
um/agenda-bc-mgr/formulare). V případě 
zvláštního zřetele (mimořádné situace, 
např. postižení živelnou pohromou) může 
student požádat o účelové stipendium také 
rektora UK.
 

natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/formulare


24 Mimořádné motivační stipendium na 
podporu vynikajících studentů 1. ročníků 
bakalářského studia
Motivační stipendium vypisuje děkan PřF na 
podporu studentů prvních ročníků bakalář-
ského studia, kteří byli přijati ke studiu na 
základě prominutí přijímací zkoušky za účast 
v celostátním kole středoškolských olympiád 
a v prvním ročníku získali min. 45 kreditů. 
Přiznání tohoto mimořádného motivačního 
stipendia nevylučuje možnost získat také jiná 
stipendia. Podrobné informace naleznete 
zde: natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-
-bc-mgr/1-rocniky.

Mimořádné motivační stipendium na 
podporu vynikajících studentů 1. ročníků 
navazujícího magisterského studia
Motivační stipendium se vypisuje na podporu 
těch studentů prvních ročníků navazujícího 
magisterského studia, kteří získali červený 
diplom na Přírodovědecké fakultě i jiných 
školách. O stipendium musí absolventi jiných 
škol požádat, absolventům bakalářského stu-
dia na PřF je přiznáváno automaticky, pokud 
splní stanovené podmínky. Podrobné infor-
mace naleznete zde: natur.cuni.cz/fakulta/
studium/agenda-bc-mgr/1-rocniky.

Sportovní stipendium
Sportovní stipendium získávají studenti, kteří 
jsou aktivní vrcholoví sportovci, na základě 
své žádosti a posouzení vedoucím katedry 
tělesné výchovy a děkanem (natur.cuni.cz/
fakulta/studium/sportovni-stipendia).

Podrobnosti o stipendiích

www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-poplatky/predpisy-a-poplatky

natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/1-rocniky
natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/1-rocniky
natur.cuni.cz/fakulta/studium/sportovni-stipendia
www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-poplatky/predpisy-a-poplatky


25Poplatky spojené se studiem

Studentům mohou být vyměřeny dva typy 
poplatků spojených se studiem: poplatek za 
DALŠÍ studium a poplatek za DELŠÍ studium.

Poplatek za delší studium
Poplatek se studentovi vyměřuje za studi-
um, které je delší, než je standardní doba 
studia zvětšená o jeden rok. Bakaláře na 
PřF tedy můžete bezplatně studovat 4 roky, 
magistra 3 roky. Do doby studia se zapo-
čítávají délky všech dřívějších studií, které 
byly ukončeny jinak, než řádně (zanechá-
ním studia, „vyhozením“). Pokud jste před 
zahájením současného studia již někde 
„neúspěšně“ studovali, tato doba se vám 
odečítá od doby studia současného oboru, 
po kterou můžete studovat bez poplatku, 
tj. na bakalářské studium nemáte 4 roky, ale 
např. jen 3 roky a 2 měsíce. Doba studia se 
počítá za každý den od zápisu do studia. 
Pozor, na některých školách to může být již 
od června.

Pokud student úspěšně získal Bc. nebo Mgr. 
titul a studuje ten samý stupeň, nemá již 
nárok další obor bezplatně studovat více 
let než je standardní doba studia. Během 
standardní doby studia se vyměřuje poplatek 
za další studium, od prvního dne překročení 

standardní doby studia se platí poplatek za 
delší studium a poplatek za další studium 
se už neplatí. Pokud se studium neukon-
čí, ale pouze přeruší, odstudované dny se 
do výpočtu výše poplatků nezapočítávají. 
Některé školy, ne však UK, ale mají ve svých 
předpisech ustanovení o maximální délce 
přerušení studia. Může se tedy stát, že po 
nějaké době přerušení studia bude toto 
studium ukončeno jinak než řádně a začne 
se započítávat jako předchozí neúspěšné 
studium. Nicméně nesmíte zapomenout na 
maximální dobu studia, která je u Bc. studia 
6 let a u NMgr. studia 5 let – doba přerušení 
se vám do tohoto času započítává, i když na 
dobu přerušení ztrácíte statut studenta.

Dny, kdy jste studovali v neúspěšných studi-
ích souběžně se studiem, ve kterém pokra-
čujete, se počítají pouze jednou. Pokud tedy 
zároveň zahájíte studium dvou oborů, jeden 
z nich ukončíte a v druhém budete pokračo-
vat, neodečte se vám souběžně studovaná 
doba od 4 let, které můžete studovat bez 
poplatku. Pokud však začnete studovat jiný 
obor, neúspěšné studium se od doby studia 
zadarmo odečítá. Pokud byste neúspěšně 
ukončili obě souběžná studia, odečítají se 
obě celá.



26 Rozhodnutí o tom, že student je povinen 
platit, vydá rektor nejpozději 90 dnů před 
termínem splatnosti poplatku. Počítejte také 
s tím, že nějaký čas trvá doručení tohoto 
rozhodnutí doporučeným dopisem (kont-
rolujte si proto poštu na adrese, kterou jste 
univerzitě uvedli). Po obdržení rozhodnutí 
má student do 30 dnů možnost požádat 
o přezkoumání rozhodnutí, které adresuje 
rektorovi. Rektor může poplatek snížit, pro-
minout nebo odložit dobu jejich splatnosti 
například v případě:
 

 — vynikajících studijních, vědeckých nebo 
dalších tvůrčích výsledků,

 — absolvování studijního pobytu organizo-
vaného nebo zajištěného prostřednictvím 
fakulty, anebo univerzity na jiné vysoké 
škole v zahraničí,

 — tíživé sociální situace nebo z jiných váž-
ných důvodů,

 — závažného důvodu u studenta, který byl 
přijat ke studiu před 1. lednem 1999.

Specifikace důvodů, které rektor uznává pro 
snížení nebo prominutí poplatku, je uvedena 
na cuni.cz/UK-22.html. Nezapomeňte 
důvody pro snížení doložit požadovaným 
dokladem.

Rektor dále posunuje termín splatnos-
ti poplatku, a to v případech, kdy student 
přesáhne dobu, po kterou může studovat 
zadarmo, jen o několik dní nebo týdnů kvůli 
konání státních zkoušek (poplatek se platí za 
započatých 6 měsíců studia).Takže například 

pokud byste měli platit poplatek od začát-
ku května, ale plánujete úspěšně ukončit 
studium koncem května, termín splatnosti 
poplatku vám může být posunut. Pokud do 
termínu splatnosti studium úspěšně ukončí-
te, poplatek platit nemusíte.

Výše poplatků za delší studium se meziročně 
mírně mění a navíc se liší podle jednotlivých 
programů. Orientační cena za každých dal-
ších započítaných 6 měsíců studia je:

Biologie      19 500 Kč
Speciální chemicko-biologické obory 24 000 Kč
Demografie   16 500 Kč
Chemie      24 000 Kč
Biochemie      24 000 Kč
Klinická a toxikologická analýza 24 000 Kč
Geografie      16 500 Kč
Geologie      19 500 Kč
Ekologie a ochrana prostředí 16 500 Kč

Poplatek za další studium
Podle zákona je tento poplatek vyměřen, 
pokud student začne znovu studovat nějaký 
stupeň vzdělání (Bc., Mgr.), ze kterého již daný 
titul má. Univerzita Karlova však stanovila výši 
tohoto poplatku na 0 Kč. Pokud byste např. 
po absolvování bakalářského studia Bioche-
mie (na jakékoliv škole) začali studovat baka-
lářské studium Biologie na PřF UK, poplatek 
byste neplatili.
 
Pro lepší orientaci v poplatcích uvádíme 
příklady situací, které mohou nastat:



271. Studuji paralelně dva (např. tříleté bakalář-
ské) obory. Oba začnu studovat současně, 
oba řádně ukončím ve standardní době. 
Žádný poplatek za studium se neplatí. 
Žádné studium se nezapočítává do délky 
studia případných dalších oborů. 

2. Studuji paralelně dva (např. tříleté bakalář-
ské) obory. Oba začnu studovat součas-
ně, jeden ukončím v řádné době, druhý 
o rok později.  
Do ukončení prvního oboru neplatíte 
žádný poplatek, v posledním roce druhého 
oboru platíte poplatek za další studium (na 
UK stanoven na 0 Kč). Pokud se obě studia 
prodlouží o rok (a dokončí současně), 
žádný poplatek se neplatí. 

3. Studuji paralelně dva (např. tříleté ba-
kalářské) obory. Jeden začnu studovat 
o rok později. První studium ukončím ve 
standardní době. 
Do řádného ukončení prvního studia se 
neplatí žádný poplatek. Poté platíte jeden 
rok (až do konce standardní doby studia 
druhého oboru) poplatek za další studium 
(na UK stanoven na 0 Kč). Pokud neukon-
číte druhé studium ve standardní době, 
platíte poplatek za delší studium. 

4. Studuji paralelně dva (např. tříleté bakalář-
ské) obory. Chci oba obory ukončit jinak 
než řádně. Jak to ovlivní má další studi 
Od doby studia bez poplatku (standardní 
doba + jeden rok) se odečte délka obou 
studií. Pokud máte odstudováno v každém 
z oborů např. 7 měsíců, přijdete v dalších 
studiích o 14 měsíců studia bez poplatku. 

5. Jsem v prvním ročníku magisterského 
studia, mám úspěšně ukončeného baka-
láře. Chci začít studovat dalšího bakaláře. 
Budete platit po standardní dobu baka-
lářského studia (obvykle 3 roky) menší 
poplatek za další studium (na UK stanoven 
na 0 Kč), protože začínáte opět studovat 
bakalářský stupeň, ze kterého už jeden 
titul máte. 

6. Studuji ve standardní době navazující 
magisterské studium. Přišlo mi rozhod-
nutí rektora, že mám platit poplatek za 
studium, protože jsem před mnoha lety 
dva roky neúspěšně studoval bakalářské 
studium. 
Podle opatření rektora č. 4/2007  
můžete požádat o prominutí poplatku. 
Podle tohoto opatření se na UK odpouští 
poplatek za delší studium v navazujícím 
magisterském studiu, pokud vznikl kvůli 
předchozím neúspěšným bakalářským 
studiím (s některými omezeními,  
viz cuni.cz/UK-2651.html).Podrobnější informace  

o poplatcích naleznete na
www.cuni.cz/UK-22.html
web.natur.cuni.cz/student

www.cuni.cz/UK-2651.html
www.cuni.cz/UK-22.html
web.natur.cuni.cz/student
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Systém Moodle zajišťuje elektronickou pod-
poru výuky. Každý předmět zde má anebo 
v dohledné době bude mít svůj prostor, ve 
kterém naleznete studijní materiály ke staže-
ní, pokyny vyučujících, diskuse o problema-
tice předmětů, budete zde moci odevzdávat 
řešení zadávaných úloh, vypracovávat testy 
apod.

Vstoupit do systému můžete přes odkaz 
v horní záložkové liště webu fakulty nebo 
přímým odkazem: dl2.cuni.cz. Přihlašovací 
údaje do systému jsou stejné jako do ostat-
ních systémů. Přihlásit se můžete pomocí 
loginu nebo osobního čísla a hesla CAS (viz 
kapitolu Informační systémy – Heslo). Klíč 
k zápisu do jednotlivých předmětů vám 
poskytnou příslušní vyučující na začátku 
semestru.

Hned po zápisu v Praze budete posláni do 
jednoho z Výdejních center průkazů UK, 
abyste si vyzvedli svůj průkaz studenta a pr-
votní heslo (viz kapitolu Informační systémy 
– Heslo). Budete potřebovat jen peníze na 
zaplacení poplatku za vystavení průkazu 
(pokud k němu budete chtít i ISIC licenci, viz 
dále) a svůj fakultní kupón. Vyfotografováni 
budete na místě. Pokud absolvujete zápis na 
úvodním soustředění, průkaz studenta vám 
bude vydán tam.

Můžete si vybrat mezi běžným průkazem 
a průkazem s licencí ISIC. Běžný průkaz je 
zdarma. Průkaz s licencí ISIC stojí 190 Kč 
(ročně). Licenci je možné každý rok ve 
Výdejních centrech obnovovat zakoupením 
revalidační známky.

Oba průkazy můžete použít shodně ke všem 
zde uvedeným činnostem (menza, knihovny, 
tramvajenka atd.). Výhody průkazu ISIC jsou 
stejné jako jakéhokoliv jiného průkazu s tou-
to licencí. Můžete využívat slev a student-
ských výhod v ČR i v zahraničí vyjmenova-
ných na portálu isic.cz a zároveň slouží jako 
mezinárodní identifikační průkaz studenta. 

Moodle ISIC a studentský 
průkaz

Moodle

dl2.cuni.cz

dl2.cuni.cz
dl2.cuni.cz
www.isic.cz
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běžný průkaz změnit na průkaz s licencí 
ISIC, za výměnu zaplatíte 390 Kč. Pokud si 
již nechcete prodlužovat licenci, prostě ji 
neprodloužíte a průkaz lze dále používat jako 
běžný průkaz, ale nesmíte ho použít k čerpá-
ní výhod ISIC.

Cena se liší také při ztrátě průkazu a jeho 
opětovnému vydání. Za opětovné vydání 
průkazu ISIC zaplatíte 390 Kč. Pokud budete 
chtít běžný průkaz, zaplatíte 200 Kč. Ztrátu 
je nutné ohlásit co nejdříve formulářem na 
cuni.cz/UK-2382.html#1. Nefunkční nepo-
škozené karty je možné bezplatně vyměnit 
ve všech výdejních centrech.

Výdejní centra
Všichni studenti UK mohou využívat všechna 
tato centra. Pro nás je nejblíže centrum na 
Matematicko-fyzikální fakultě (Ke Karlovu 
3), ale na začátku akademického roku tam 
bývají i několikahodinové fronty. Aktuální 
přehled otevíracích dob najdete na cuni.cz/
UK-3249.html.

výdejní centrum průkazů  
na Matematicko-fyzikální fakultě
Ke Karlovu 3, druhý suterén, místnost M 266
pondělí, středa
9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
úterý, čtvrtek
9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
pátek
8:30 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Informačně poradenské centrum UK (IPC)
Celetná 13
pondělí – čtvrtek
9:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00
pátek
9:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00

Výdejní centrum průkazů  
na Právnické fakultě
Náměstí Curieových 7, v přízemí, místnost č. 34
pondělí – čtvrtek
9:00 – 12:30 a 13:00 – 16:30
pátek
9:00 – 13:30

Výdejní centra průkazů

www.cuni.cz/UK-3249.html

Databáze slev na ISIC

www.isic.cz/index.php/slevy/vyhledani-slev

www.cuni.cz/UK-2382.html#1
www.cuni.cz/UK-3249.html
www.cuni.cz/UK-3249.html
www.isic.cz/index.php/slevy/vyhledani-slev


32 Knihovny a elektronické 
informační zdroje (EIZ)

Přírodovědecká fakulta UK nemá knihovní 
fond umístěný v jediné centrální knihovně, 
ale existuje pět oborových knihoven (Knihov-
na biologie, Knihovna geografie, Knihovna 
geologie, Knihovna chemie a Knihovna 
Ústavu pro životní prostředí). Některé z nich 
zahrnují i knihovny menších celků, např. 
Knihovna botaniky, Knihovna filosofie a dějin 
přírodních věd nebo odborné katedrové 
knihovny na chemické sekci.

Přihlásit se jako čtenář knihoven PřF UK 
může každý student PřF v knihovně, ke 
které přísluší studovaným oborem. Přihláška 
platí na všechny knihovny na PřF. V knihov-
nách jsou umístěny tištěné knihy, časopisy, 
diplomové a jiné vysokoškolské práce a ve 
studovnách jsou k dispozici počítače, z nichž 
můžete přistupovat k fakultním EIZ. Nově 
se v knihovnách půjčují elektronické čtečky, 
v nichž můžete číst e-knihy.

Fakultní EIZ představují většinou licencované 
elektronické časopisy, elektronické databáze 
či elektronické knihy zaměřené na obory 
přírodních věd. Jsou dostupné ze všech 
fakultních počítačů na základě IP adresy 
a také odjinud prostřednictvím vzdáleného 
přístupu (odkaz na vzdálený přístup je uve-
den u jednotlivé databáze, či e-knihy). Návod 
a možnosti vzdáleného přístupu najdete na 
stránkách knihoven (natur.cuni.cz/fakulta/
oddeleni-pro-vedu/EIZ/jak-na-to/vzdaleny-
pristup), další informace viz též na web.natur.
cuni.cz/student/nastaveni-proxy.

Online katalog PřF je součástí Centrální-
ho katalogu UK a slouží pro vyhledávání 
tištěných publikací v knihovnách PřF, popř. 
i k vyhledání publikací elektronických. Přímý 
přístup naleznete na adrese ckis.cuni.cz/F 
nebo na webu knihoven (odkaz Vstup do 
Centrálního katalogu UK). V katalogu lze 
vyhledávat bez přihlášení, ale rezervace do-
kumentů apod. lze využít pouze po přihláše-
ní. Pro přihlášení využijte stejné přihlašovací 
údaje jako do SIS.

Web EIZ a knihoven

knihovny.natur.cuni.cz

knihovny.natur.cuni.cz
ckis.cuni.cz/F
web.natur.cuni.cz/student/nastaveni-proxy
natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/EIZ/jak-na-to/vzdalenypristup


33Kde sehnat učebnice  
a studijní texty

Požadavky na učební texty se velmi liší 
předmět od předmětu. Mnoho zdrojů je 
elektronických a jsou poskytovány před-
nášejícími, kteří je nahrávají například na 
stránku kurzu v prostředí Moodle. Požadav-
ky jednotlivých vyučujících naleznete v SIS 
v poli Literatura.

Učebnice jsou obvykle dostupné v přísluš-
ných knihovnách, studijní výpůjčka je často 
možná na celý semestr. Učebnice si můžete 
také shánět v naší elektronické burze skript 
(web.natur.cuni.cz/student/burza-skript-u-
cebnic).
 

Studenti mezi sebou sdílí mnoho  
studijních materiálů. Je vždy nutno brát 
ohled na autorská práva a na (ne)kvalitu 
materiálů získaných z neověřených zdrojů. 
V poslední době je pro výměnu studijních 
materiálů často používán Facebook, který 
se však pro tento účel příliš nehodí. Oblí-
bená jsou uzavřená studijní fóra: Biofórum 
(bioforum.cz) a Geografové (geografove.cz) 
či účet s názvem Biosoubory na stránkách 
ulozto.cz, kde naleznete např. audiozáznamy 
z přednášek.

Burza skript

web.natur.cuni.cz/student/burza-skript-ucebnic

web.natur.cuni.cz/student/burza-skript-ucebnic
www.bioforum.cz
www.geografove.cz
www.ulozto.cz
web.natur.cuni.cz/student/burza-skript-ucebnic


34 Studenti se speciálními potřebami

Mají všichni stejné podmínky pro studium?
Přírodovědecká fakulta usiluje o zajištění 
rovných podmínek pro všechny studenty, 
včetně studentů s handicapem (= se speciál-
ními potřebami, více na cuni.cz/UK-60.html). 
Minimální standardy podpory poskytované 
studentům a uchazečům o studium se spe-
ciálními potřebami na UK jsou specifikovány 
v Opatření rektora č. 9/2013 (cuni.cz/UK-
5297.html).
 
Kdo může být zařazen mezi studenty  
se speciálními potřebami?
Opatření rektora č. 25/2008 rozeznává  
7 skupin studentů se speciálními potřebami: 
(a) s pohybovým postižením, (b) se zrakovým 
postižením, (c) se sluchovým postižením, (d) 
se specifickými poruchami učení, (e) s psy-
chologickými a psychiatrickými poruchami, 
(f) s chronickým somatickým onemocně-
ním nebo oslabením a (g) s kombinovaným 
postižením.
 
Na koho se obrátit pro podporu a pomoc?
Podpora studentů se speciálními potřeba-
mi je zajišťována různými subjekty, které 
spolupracují: 

 — kontaktní osoba na fakultě –  
RNDr. Kateřina Blažová  
(email: katerina.blazova@natur.cuni.cz, 
tel.: 221 951 888, 606 624 146),  
Viničná 7, přízemí vlevo (3. dveře)  
a Ing. Klára Felkelová  
(e-mail: klara.felkelova@natur.cuni.cz,  
tel.: 221 951 871) 

 — kancelář pro studenty se speciálními 
potřebami, která je součástí  
Informačně-poradenského centra UK  
(cuni.cz/UK-297.html), 

 — speciální pracoviště – např. knihovny 
a laboratoře (cuni.cz/UK-298.html)  
nebo poradny (cuni.cz/UK-622.html), 

 — studijní oddělení PřF (studijní proděkanka 
doc. RNDr. Markéta Martínková,  
Ph.D.; vaše studijní referentka  
nebo paní Marie Vítková).

 
Co udělat pro zařazení mezi studenty se 
speciálními potřebami?
Je třeba (1) se obrátit na kontaktní osobu na 
fakultě, (2) mít aktuální dokumentaci o svém 
handicapu (od lékaře, z pedagogicko-psy-
chologické poradny atd.) a (3) po konzultaci 

www.cuni.cz/UK-60.html
www.cuni.cz/UK-5297.html
mailto:katerina.blazova@natur.cuni.cz
mailto:klara.felkelova@natur.cuni.cz
www.cuni.cz/UK-297.html
www.cuni.cz/UK-298.html
www.cuni.cz/UK-622.html


35u fakultní kontaktní osoby podepsat infor-
movaný souhlas se zařazením mezi studenty 
se speciálními potřebami a absolvovat funkč-
ní diagnostiku (pohovor s odborníkem z UK, 
jehož výstupem by mělo být doporučení, 
jak mají vyučující ke studentovi přistupovat, 
jaké postupy se budou uplatňovat ve výuce, 
v samostudiu).
 
Které služby je možné využívat?
Podrobný seznam podpůrných služeb, které 
studenti se speciálními potřebami mohou 
využít je uveden na univerzitních stránkách 
(cuni.cz/UK-4207.html). Využívání služeb se 
děje obvykle na základě doporučení vzešlých 
z funkční diagnostiky a potřeb studenta.

Naši studenti se speciálními potřebami 
nejčastěji kompenzují své handicapy za 
pomoci: 

 — spolužáků – studentů asistentů, kteří 
jim dělají zápisy z výuky, doprovázejí je, 
tlumočí a zpřístupňují jim informace, 

 — profesionálů – tlumočníků do znakového 
jazyka, přepisovatelů atd.,

 — pedagogů, kteří jim např. poskytnou stu-
dijní materiály (dříve/navíc/modifikované), 
umožní jim pořídit zvukový záznam vý-
uky, věnují se jim individuálně, modifikují 
podobu zkoušky pro potřeby studenta 
(ústní/písemná zkouška, úprava času, 
písma, světelných podmínek atd.), 

 — systému studia, protože většina studentů 
žádá o možnost studovat podle individu-
álního studijního plánu.

 

Která speciální pracoviště jsou nejčastěji 
využívaná?

 — Tlumočnické služby nabízené Ústavem 
jazyků a komunikace neslyšících  
(ujkn.ff.cuni.cz/sluzby) 

 — Centrum sportovních aktivit zdravotně 
postižených studentů UK, které zajišťuje 
kromě speciálních pomůcek i zajímavé 
akce a kurzy (cuni.cz/UK-1657.html). 

 — Kopírování nezbytných studijních textů 
a vydání průkazu ISIC mají studenti s prů-
kazem ZTP zdarma (pouze první vydání) 
v Informačně poradenském centru. 

 — Mediatéka Filozofické fakulty UK, která 
umožňuje studium cizích jazyků stu-
dentům se zrakovým nebo sluchovým 
postiženým včetně individuální výuky.

Informace pro studenty  
se sepciálními potřebami

www.cuni.cz/UK-60.html

www.cuni.cz/UK-4207.html
www.cuni.cz/UK-60.html
ujkn.ff.cuni.cz/sluzby
www.cuni.cz/UK-1657.html


36 Anketa – studentské hodnocení  
kvality výuky

Na PřF již řadu let probíhá hodnocení výu-
ky studenty. To pomáhá především vyučují-
cím, kteří mají možnost zlepšovat výuku 
svých předmětů. Zároveň anketa poskytuje 
informace pro vedení fakulty a pro fakultní 
kontrolní mechanismy. V neposlední řadě 
také zprostředkovává informace o před-
mětech mladším studentům. Nejlepší 
pedagogové jsou každoročně oceňováni 
soškou velemloka.

V současnosti probíhá anketa kombinova-
nou formou papírových dotazníků na konci 
semestrů a elektronických dotazníků v SIS. 
Pro efektivní fungování je třeba, aby se 
hodnocení zúčastnilo co nejvíce studentů, 
rozhodně se do něj proto zapojte! Výsled-
ky z minulých ročníků jsou prezentovány 
pomocí vlastní webové aplikace (anketa.
natur.cuni.cz).

Podrobnosti o studentské anketě

www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studentska-anketa/o-ankete

anketa.natur.cuni.cz
www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studentska-anketa/o-ankete


37Školitel  
závěrečné práce

Tělesná výchova

Během svého studia budete vypracovávat 
závěrečnou (bakalářskou, diplomovou, 
dizertační) práci. Pro úspěch a kvalitu závě-
rečné práce je zcela zásadní osoba vaše-
ho školitele. Proto je jeho výběru potřeba 
věnovat náležitou pozornost. Je vhodné 
začít získávat informace hned od prvního 
ročníku. V mnoha případech je správný výběr 
školitele mnohem důležitější než samotné 
téma závěrečné práce, jelikož dobrý školitel 
vás většinou dokáže pro danou oblast studia 
nadchnout.

Kromě zjištění si, jaké má školitel odborné 
výsledky, je neméně podstatné zeptat se 
starších studentů, kteří pod vámi vybraným 
školitelem pracují nebo pracovali, na jejich 
osobní zkušenosti. Vždy je lepší kontaktovat 
více studentů, protože co vyhovuje jednomu, 
nemusí vyhovovat jinému. Seznam těchto 
osob je k nalezení v SIS v sekci Témata prací 
(Výběr práce) po zadání jména potenciálního 
školitele. Pokud studenti nemají uveden kon-
takt v SIS, lze ho získat pomocí vyhledávání 
osob na fakultním webu (vyhledávání vpravo 
nahoře).

Výuku zajišťuje katedra tělesné výchovy 
(KTV) natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vycho-
va. Většina výuky probíhá ve Sportovním 
centru UK (Bruslařská 10, Praha 10 – Hos-
tivař). Dále jsou využívána externí sporto-
viště pro kanoistiku, lední hokej, curling, 
badminton a sportovní lezení. Spojení na 
jednotlivá sportoviště naleznete na natur.
cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/informa-
ce-o-ktv/pracoviste.

Pro studenty většiny bakalářských oborů  
je v 1. ročníku tělesná výchova (TV) povinná 
a její náplň je daná. Studenti během 1. roč-
níku absolvují základy většiny pohybových 
aktivit nabízených KTV včetně plavání. Ve 
2. ročníku je TV také povinná, ale její náplň 
je volitelná. Studenti si mohou vybrat z ak-
tuální nabídky sportů v daném semestru. 
V dalších ročnících mají studenti možnost 
zapsat si tělesnou výchovu jako volitel-
ný předmět. Nabídku pohybových aktivit 
najdete na natur.cuni.cz/fakulta/telesna-
vychova/rozvrh.

V rámci studia musí studenti absolvovat  
tři sportovní kurzy organizované KTV:  
sportovně turistický kurz na Albeři ve  
2. semestru (letní kurz I.), lyžařský kurz ve 

natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova
natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/informace-o-ktv/pracoviste
natur.cuni.cz/fakulta/telesnavychova/rozvrh


38 3. semestru (zimní kurz) a sportovní kurz ve 
4. semestru (letní kurz II.). Nabídka a náplň 
kurzů natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vycho-
va/sportovni-kurzy. Sportovní kurzy organi-
zované KTV jsou velmi oblíbené i z hlediska 
„společenského“. Během kurzů se setkávají 
studenti všech studijních oborů.

Studenti s modulovým systémem (například 
obory BBI, MOBIBO, EKOEVOBI) mohou 
absolvovat semestrální výuku tělesné 
výchovy i sportovní kurzy jako volitelný 
předmět, TV pro ně není povinnou součástí 
studijních plánů (natur.cuni.cz/fakulta/
telesna-vychova/telesna-vychova-pro-
biology).

Studenti, kteří mají předměty TV (včetně 
kurzů) zapsány v SIS, jsou před zahájením 
výuky povinni absolvovat kontrolní plavecké 
testy. Tato povinnost platí i pro studenty 
oborů s modulovým systémem. Na základě 
výsledků plaveckých testů mohou studen-
ti navštěvovat lekce základního plavání. 
Splnění či nesplnění testu je zaznamenáno 
do indexu a slouží po celou dobu studia. 
Testy plní i studenti, kteří volí „neplavecké“ 
předměty TV. Např. zapíše-li si student le-
zení, plní plavecké testy stejně jako student, 
který zapíše plavání.

Studenti mohou požádat o osvobození 
z tělesné výchovy ze zdravotních či jiných 
závažných důvodů. Osvobození je možné 
udělit i vrcholovým sportovcům (natur.
cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/vrcholovi-
-sportovci-na-prirodovedecke-fakulte-uk). 
V případě osvobození student nezískává 
kredity za TV, více na natur.cuni.cz/fakulta/
telesna-vychova/informace-o-vyuce.

Během akademického roku je katedrou 
tělesné výchovy organizována řada spor-
tovních akcí (natur.cuni.cz/fakulta/telesna-
vychova/spotovi-akce). Studenti se mohou 
stát členy Vysokoškolského sportovního 
klubu (VSK), který pořádá akce v průběhu 
semestru i v době letních prázdnin (natur.
cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/vsk-vyso-
koskolsky-sportovni-klub). Pro lepší před-
stavu o činnosti KTV navštivte galerii natur.
cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/galerie.

Katedra tělesné výchovy

www.natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova

www.natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova
natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/sportovni-kurzy
natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/telesna-vychova-probiology
natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/vrcholovi-sportovci-na-prirodovedecke-fakulte-uk
natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/informace-o-vyuce
natur.cuni.cz/fakulta/telesnavychova/spotovi-akce
natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/vsk-vysokoskolsky-sportovni-klub
natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova/galerie
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Od nového akademického roku 2014/2015 
dochází k celkové změně koncepce výuky 
cizích jazyků na fakultě. Výuka bude ne-
povinná, nekreditovaná a bude realizována 
v ramci tzv. celoživotního vzdělávání. Touto 
formou bude vyučován pouze jazyk anglický. 
Otevřeno bude několik kurzů různé úrovně. 
Pro zápis kurzů však bude nutná účast na 
rozřazovacím testu, podle jehož výsledku 
vám bude nabídnut kurz odpovídající vaší 
jazykové úrovni (lze konat jen jednou ročně). 
Testy se píší před začátkem každého akade-
mického roku (v září).

Studenti bakalářských oborů zapsaní ke 
studiu před rokem 2014, kteří měli ve svém 
plánu povinnou zkoušku nebo zápočet z AJ, 
mají svůj studijní plán zachován beze změny 
a výuka s pravidly platnými v okamžiku 
zápisu jim bude zachována. V doktorských 
studijních programech zůstává případná 
povinnost jazykové zkoušky definovaná 
příslušnou oborovou radou. 

Studenti se budou na těchto kurzech finančně 
spolupodílet. Spoluúčast bude činit od 20 % 
(pro akademický rok 2014/2015 se jedná 
o 1200 Kč za dva semestry výuky 2x týdně 
90 minut) do 80 % z ceny kurzu. Účelem 
finanční spoluúčasti studenta je zvýšit jeho 
motivaci a pravidelnost při navštěvování 
kurzu. Pro každý stupeň studia (bakalářské, 
magisterské a doktorské) je stanovena do-
poručená „trajektorie“ postupného zvyšování 
úroveň znalosti jazyka, která je spojena s nej-
menší, tj. 20% spoluúčastí studenta.

Z organizačních důvodů bude stanoven 
finančních limit jednotlivých sekcí PřF, který 
bude logicky diktovat maximální počet stu-
dentů, kteří se mohou na kurzy zapsat. Prosím, 
neodkládejte tedy zápis do vybraných kurzů, 
kurzy se budou plnit postupně přihlášenými 
studenty. V daném semestru může student na-
vštěvovat jen jeden kurz CŽV výuky angličtiny. 
Výuka bude probíhat ve večerních hodinách 
(většinou po 17. hodině) v areálu Albertova.

Podrobnosti o výuce cizích jazyků

www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku

Cizí jazyky

www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku
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42 Informační systémy

Používání výpočetní techniky v počítačové 
síti fakulty upravuje Opatření děkana  
č. 5/2012.

Centrální autentizační služba (CAS)
CAS zajišťuje přihlašování uživatelů do 
mnoha informačních služeb univerzity. 
Základní informace pro fakultní uživatele 
jsou uvedeny na webu Centra informačních 
technologií (CIT, natur.cuni.cz/fakulta/cit/
navody/cas).

Login CAS a fakultní
Při vydání průkazu studenta (viz kapitola 
ISIC a studentský průkaz) dostanete číslo 
osoby, login CAS a počáteční heslo. Číslo 
osoby je vytištěné na průkazu studenta 
pod fotografií. Svůj login CAS lze zjistit po 
přihlášení k CAS na adrese cas.cuni.cz, pro 
přihlášení použijte číslo osoby. Zobrazí se 
dvě přihlašovací jména: osobní číslo (osm 
číslic) a login. Nově vzniklé fakultní loginy 
jsou totožné s loginem CAS. K CAS, SIS 
a většině dalších celouniverzitních aplikací 
využívajících CAS k autentizaci se lze při-
hlašovat pomocí loginu CAS nebo osobního 
čísla. Pro přihlášení do fakultního infor-
mačního systému (počítačových učeben 
a studoven, tiskového systému, fakultního 

webu) se používá fakultní login (osobní 
číslo nebo emailovou adresu nelze použít). 
Do některých fakultních systémů (Google 
Apps, Eduoram WiFi) je nutné se přihlašovat 
fakultním e-mailem v podobě  
login@natur.cuni.cz.

Heslo
Počáteční heslo má platnost jen 5 dnů, 
slouží výhradně pro nastavení plnohod-
notného tzv. „ověřeného“ hesla. Platnost 
„ověřeného“ hesla je 365 dní. Do 15 minut 
od nastavení počátečního nebo ověřeného 
hesla v CAS dochází k automatickému na-
stavení totožného hesla na fakultním účtu 
(pokud již existuje; nový účet se zakládá 
do 24 hodin). Přístup lze obnovit i pomocí 
nedávno propadlého hesla. Zapomenete-li 
však heslo nebo je-li delší dobu propadlé, je 
pro obnovu přístupu nutné osobně navštívit 
studovnu fakulty nebo výdejní centrum 
průkazů a požádat o nové počáteční heslo. 
Doporučujeme si v CAS vyplnit funkční 
email (musíte udělat sami). Na něj pak bu-
dou chodit upozornění o blížící se vypršení 
platnosti „ověřeného“ hesla.

natur.cuni.cz/fakulta/cit/navody/cas
cas.cuni.cz


43Softwarové 
licence

Používané druhy hesel
Počáteční heslo: Možnost získat počáteč-
ní heslo (i opětovně) máte v libovolném 
výdejním centru průkazů (cuni.cz/UK-1445.
html) nebo na studovně fakulty na Alberto-
vě 6 (ucebny.natur.cuni.cz) nebo knihovna 
biologie ve Viničné 7. Pro ověření totožnosti 
na studovně je nutné předložit průkaz stu-
denta, výdejny akceptují i občanský průkaz. 
Platnost počátečního hesla v CAS je pouze 
5 kalendářních dnů ode dne vydání.
Ověřené heslo: Měnit heslo a tím prodlužo-
vat jeho platnost lze po přihlášení k CAS.
Neověřené heslo: Z bezpečnostních důvodů 
není na PřF dovolena změna na tento typ 
hesla (získání nového hesla pouze přes 
internet zadáním údajů o sobě). Pokud se 
vám nedaří přihlásit k fakultnímu účtu ane-
bo účtům v CAS anebo v SIS, prostudujte si 
návody a informace na webu CIT, případně 
požádejte o pomoc službu na studovně.

MS Office 365 ProPlus
Každý student může zdarma získat licenci 
MS Office365 Pro Plus. Jedná se o bezplat-
ný benefit naší Campus smlouvy. Studenti 
si mohou balík Office 365 Pro Plus nain-
stalovat až na pět vlastních zařízení, včetně 
mobilních platforem (Windows, Mac OS, 
Android, iPhone) a po dobu studia na PřF 
UK mají nárok vždy na nejnovější verze. 
Licence se aktivuje pomocí univerzitního 
účtu studenta. Podrobnější návod naleznete 
na stránkách CIT: natur.cuni.cz/fakulta/cit/
podpora-uzivatelu/softwarove-licence.

Altap Salamander 3.0
Licence umožňuje používat program na 
všech počítačích fakulty a všichni studenti, 
učitelé a zaměstnanci fakulty mohou pro-
gram instalovat a používat také doma nebo 
na kolejích.

Podrobnosti o informačních technologiích

www.natur.cuni.cz/fakulta/cit

www.cuni.cz/UK-1445.html
ucebny.natur.cuni.cz
natur.cuni.cz/fakulta/cit/podpora-uzivatelu/softwarove-licence
www.natur.cuni.cz/fakulta/cit
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Každý student fakulty má automaticky  
(nejpozději do 24 hodin od nastavení  
vlastního hesla po vydání průkazu UK) 
zřízenu elektronickou poštovní schránku 
v doméně natur.cuni.cz, tedy např.  
novak3@natur.cuni.cz. Kromě této krátké 
adresy (část před zavináčem je fakultní login 
vždy používaný k přihlášení do schránky i do 
jiných aplikací) je uživatelům vygenerován 
alias ve formě jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz, 
tedy např. jan.novak@natur.cuni.cz. Znění 
svého aliasu můžete zkontrolovat na adrese 
alias.natur.cuni.cz, kde můžete v případě 
kolize s již používaným aliasem jiného uživa-
tele navrhnout vhodnou alternativu. Alias je 
druhé jméno vaší jediné poštovní schránky. 
Přihlašování je možné pouze s emailovou 
adresou login@natur.cuni.cz (vždy nutno 
zadávat v kompletním znění). K poště se 
přihlásíte na adrese posta.natur.cuni.cz, 
případně gmail.com. Prostředí fakultního 
emailu je stejné jako volně dostupný Gmail, jen 
s rozšířenými možnostmi a zcela bez reklam. 

Fakultní email je nutné používat, neboť je 
uveden ve fakultním adresáři a pedagogové 
vám na něj mohou zasílat stěžejní infor-
mace o výuce. Včas také obdržíte důležité 
informace z fakulty formou newsletteru. 
Jestliže se rozhodnete fakultní email aktivně 
nevyužívat, nastavte si přeposílání emailů na 
vámi využívanou emailovou adresu.

Vaší pozornosti doporučujeme také adresu 
ga.natur.cuni.cz/FAQ, kde najdete mno-
ho zodpovězených otázek na téma pošta 
a Google Apps.

Přihlášení k elektronické poště

posta.natur.cuni.cz

alias.natur.cuni.cz
posta.natur.cuni.cz
www.gmail.com
posta.natur.cuni.cz
ga.natur.cuni.cz/FAQ
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Fakulta využívá služeb Google Apps (GA). 
Kromě pošty – Gmailu, můžete využít i další 
online aplikace přímo spojené s vašim poš-
tovním účtem: Dokumenty, Kalendáře, Weby, 
Skupiny a další. Aplikace můžete používat 
kdekoli, kde se připojíte k internetu. Může-
te psát dokumenty online a budete je mít 
přístupné odkudkoli, změny se automaticky 
ukládají a vyhnete se tak ztrátě dokumentů 
uložených na lokální disk počítače. Sdílet lze 
vždy aktuální verzi dokumentu a společně 
jej v jeden okamžik upravovat například při 
úkolech k zápočtům.

Fakultní GA mají integrován adresář všech 
studentů a pracovníků fakulty. Do svého 
kalendáře můžete připojit veřejné kalendáře 
fakulty, například kalendář studia nebo spor-
tovních akcí KTV a budete tak mít na očích 
důležité termíny. Všechna data, kalendáře 
i kontakty můžete nechat synchronizovat 
s mobilními zařízeními s OS Android i iPhone. 
Pomocí emailové adresy login@natur.cuni.cz 

a ověřeného hesla CAS se přihlaste na webu 
posta.natur.cuni.cz.

Doporučujeme používat prohlížeč Google 
Chrome. Popis služeb, novinky a mnoho 
návodů pro seznámení se s Google Apps 
najdete vždy na adrese ga.natur.cuni.cz. Tam 
také naleznete kontakty na Google ambasa-
dory, kteří vám s čímkoli ochotně poradí.

Informace o Google Apps

ga.natur.cuni.cz

posta.natur.cuni.cz
ga.natur.cuni.cz
ga.natur.cuni.cz
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Následující text je pouze výběrem zásad-
ních informací týkajících se počítačových 
studoven a učeben zveřejňovaných na webu 
učeben. Provozní doba studoven se během 
roku mění. Aktuální informace najdete vždy 
na webu učeben (ikona rozvrhu u příslušné 
studovny nebo učebny).

Počítačové učebny
 — PUA (23 terminálů) – (Počítačová Učebna Al-

bertov), Albertov 6, suterén vlevo, místnost S01, 

 — B5 (19 terminálů) – Viničná 7, 1. patro 
vpravo, místnost 110, 

 — K1 (19 PC) – Albertov 6, 3. patro u výtahu, 

 — K2 (14 PC) – Albertov 6, 3. patro u výtahu, 

 — Z3 (22 PC) – Albertov 6, (věž, podkroví 
nad učebnami K1 a K2 u výtahu), 4. patro.

Počítačové studovny
 — A6 Věž (25 terminálů) – Albertov 6, (věž, 
podkroví nad učebnami K1 a K2 u výtahu), 
4. patro, 

 — V7 (17 terminálů) – Viničná 7, (biologická 
knihovna), 1. patro, přímo proti schodišti.

Učebny slouží především pro výuku za pří-
tomnosti vyučujících. Studenti zde většinou 
nemají možnost samostatné práce mimo 
dobu rozvrhované výuky. Naproti tomu 
studovny slouží pro samostatnou práci 
a zajišťují obvykle celodenní přístup. Ve 
studovnách je instalována většina softwaru 
používaného při výuce v učebnách. Při práci 
ve studovnách/učebnách je třeba řídit se 
Opatřením děkana č. 5/2012 k zásadám vyu-
žívání prostředků výpočetní techniky doplně-
ným o řád počítačové učebny (studovny), 
který najdete na webu učeben v sekci Řád 
učebny.

Přihlášení do systému

1. Uživatelské jméno (Username) je fakultní 
login (např. “novak3”). Nelze se přihlásit 
číslem osoby nebo aliasem, systém však 
akceptuje i emailovou adresu (např. “no-
vak3@natur.cuni.cz”). 

2. Heslo je totožné s vaším CAS heslem. Po-
kud se vám nedaří přihlášení, zkontrolujte 
si nastavení klávesnice (indikátory „Num 
Lock“ a „Caps Lock“, jazykové nastavení 
klávesnice, spec.znaky v hesle) a že se 
hlásíte do domény “PRFUK”. Upozornění: 
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lická klávesnice. 

3. Po deseti neúspěšných pokusech o při-
hlášení se účet na dobu třiceti minut 
uzamkne.

Ukládání dat
1. Každý uživatel má svůj vlastní síťový 

disk (J:) o velikosti 200 MB (geografové 
400 MB). Tento disk je dostupný pouze 
uživateli a to z kteréhokoli počítače (nebo 
terminálu) v učebnách a studovnách. 
Tento disk je určen na ukládání výsledků 
vaší práce. V odůvodněných případech 
lze velikost diskové kvóty dočasně navýšit. 

2. Na síťový disk T: můžou všichni uživatelé 
ukládat data. Ta jsou veřejně přístupná 
komukoli z počítačové sítě PřF. Tento disk 
je pravidelně promazáván, neslouží tak 
k ukládání dat, ale jen k jejich okamžitému 
sdílení mezi uživateli. 

3. Na ostatních síťových discích (S:, V:) 
naleznete podle instrukcí vyučujícího 
data potřebná pro výuku. Více o sdílených 
discích serverů viz ucebny.natur.cuni.cz/
SdileneDisky.php. 

4. Dočasná data můžete ukládat na lokální 
disky počítače s výjimkou terminálů, kde 
disky nejsou, (viz ucebny.natur.cuni.cz/
LokalniDisky.php), vlastní paměťová mé-
dia, nebo na sdílené disky serverů.

Odhlášení
Po skončení práce je vždy nutné se odhlásit 
(Start > Vypnout > Odhlásit). Pokud po vás již 
nikdo nebude na počítači pracovat, počítač 
vypněte.

Tiskové služby
V obou studovnách je možné tisknout 
černobíle. Ve studovně A6 Věž je možný 
i barevný tisk dokumentů ve formátu A4. 
Samoobslužný tisk a automatické účtování 
těchto služeb zajišťuje systém SafeQ. Pro 
používání systému potřebujete bezpodmí-
nečně studentský/ISIC průkaz a dostatečný 
zůstatek na vašem účtu v systému SafeQ. 
Ten vzniká/zaniká automaticky s účtem pro 
učebny a při ukončení/přerušení studia si 
případný zůstatek musíte včas protisknout 
nebo vybrat (v pokladně fakulty). Po třech 
měsících od ukončení studia bude účet 
zrušen a nevybraný zůstatek propadne (nelze 
jej již vybrat). Vkládat a vybírat hotovost na 
účet můžete prostřednictvím automatů 
ve studovnách nebo v pokladně fakulty. 
Podrobné informace najdete v samostatné 
sekci Tiskové služby a na stránce věnované 
SafeQ na webu učeben.

Virtuální terminály
Na některých učebnách a studovnách se 
můžete, namísto klasických PC, setkat 
s virtuálními terminály. Tyto „krabičky” vás po 
přihlášení pouze připojí na jeden z mnoha 
čekajících operačních systémů, které jsou 
připraveny k použití. Mějte na paměti, že v tu 

ucebny.natur.cuni.cz/SdileneDisky.php
ucebny.natur.cuni.cz/LokalniDisky.php


48 chvíli nejste u počítače s diskem C:, i když 
to tak vypadá. Po odpojení a opětovném 
přihlášení dostanete pravděpodobně k dis-
pozici zcela jiný virtuální počítač. Vaše data si 
proto vždy ukládejte na síťový disk J:, který je 
svázán s vašim účtem nebo na flash disk.

Potřebujete s něčím poradit nebo pomoci?
Doporučujeme všem studentům zaměřit 
svou pozornost zejména na sekci FAQ (často 
kladené otázky) webu učeben, kde najde-
te řešení nejčastějších situací, s kterými se 
během studia a používaní výpočetní techniky 
můžete setkat. Pokud zde pomoc nenajdete, 
je vám na studovně A6 Věž vždy k dispozici 
správce, případně můžete svůj dotaz zaslat 
na adresu ucebny@natur.cuni.cz.

Bezdrátová síť 
eduroam

Většina učeben a společenských prostor 
v budovách fakulty je pokryta WiFi signálem 
v rámci mezinárodní univerzitní sítě eduroam 
(eduroam.cz). K připojení musíte správně 
nastavit parametry připojení ve svém zaříze-
ní. K síti se přihlásíte svým fakultní emailem 
(pouze tvar s loginem, tady např. novak3@
natur.cuni.cz) a heslem do CAS (totožné 
jako do ostatních systémů fakulty). Veške-
ré informace o připojení svých mobilních 
zařízení (notebook, tablet, mobilní telefon 
atd.) do bezdrátové sítě eduroam najdete na 
fakultních webových stránkách eduroam.
natur.cuni.cz. Pro uživatele operačního 
systému Windows Vista, Windows 7 a 8 je 
na stránkách k dispozici program, který na 
Vašem počítači automaticky nastaví všechny 
potřebné parametry k přihlášení do sítě 
eduroam.

Informace o bezdrátové síti eduroam

eduroam.natur.cuni.cz

Web učeben

ucebny.natur.cuni.cz

www.eduroam.cz
eduroam.natur.cuni.cz
eduroam.natur.cuni.cz
ucebny.natur.cuni.cz
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Všichni studenti s platným fakultním emai-
lem mohou využít prostor na centrálním 
webovém serveru pro tvorbu a prezentaci 
webových stránek, které obsahově a tema-
ticky souvisejí s jejich studijním zaměřením. 
Veškeré potřebné informace najdete na 
adrese natur.cuni.cz/fakulta/cit/web-aplika-
ce/webhosting. Uživatelé mají automaticky 
k dispozici 20 MB diskového prostoru pro 
svou osobní prezentaci obsahově související 
s jejich výzkumem, pedagogickými aktivita-
mi nebo studijním zaměřením. Na základě 
žádosti katedry nebo ústavu lze v odůvodně-
ných případech prostor rozšířit a poskytnout 
i další služby.

Weby Google
Všichni studenti i zaměstnanci fakulty mají 
k dispozici službu Weby Google. Ta umož-
ňuje jednoduše, rychle a bez znalosti progra-
mování vytvářet webové stránky pro týmy, 
projekty nebo jednotlivce. Do Webů můžete 
snadno vkládat dokumenty, tabulky, kalendá-

ře nebo multimediální soubory. Přístup na 
webové stránky máte pod kontrolou tak, že 
je můžete ponechat jako uzavřený prostor 
pro výměnu informací a sdílení dokumentů 
v pracovním týmu či mezi konkrétními oso-
bami, nebo je naopak můžete vystavit pro 
veřejný přístup.

Informace o Webech Google

www.natur.cuni.cz/fakulta/cit/navody
ga.natur.cuni.cz

natur.cuni.cz/fakulta/cit/web-aplikace/webhosting
ga.natur.cuni.cz
www.natur.cuni.cz/fakulta/cit/navody
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52 Místa a učebny na fakultě

Budovy, ve kterých se nacházejí učebny 
přírodovědecké fakulty:

 — A3 – Albertov 3 (část chemické a geolo-
gické sekce – modrá montovaná budova 
cestou k menze),

 — A6 – Albertov 6 (děkanát, geografická 
a geologická sekce),

 — B2 – Benátská 2 (Katedra botaniky a Ústav 
pro životní prostředí),

 — H8 – Hlavova 8 (chemická sekce),
 — V5 – Viničná 5 (Katedra experimentální 
biologie rostlin; mikrobiologie a genetiky; 
buněčné biologie),

 — V7 – Viničná 7 (ostatní biologické katedry).

Pro orientaci v areálu fakulty vám mohou 
kromě zde vytištěných mapek posloužit i fo-
tografie na fakultních stránkách (natur.cuni.
cz/fakulta/o-fakulte/budovy-a-umisteni-fa-
kulty). Kromě zde uvedené tabulky učeben 
zařazených do rozvrhu můžete popis najít 
i v SIS (po rozkliknutí zkratky učebny se ob-
jeví nad rozvrhem její popis – kapacita apod., 

is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucebna_
macro.php?skr=2013&sem=2&fak=11310).

Údaje vpravo/vlevo/vzadu ve sloupci Budova 
– lokalizace odpovídají situaci, kdy stojíte ve 
správném patře po příchodu po schodišti; 
pokud je v budově více schodišť, tak na hlav-
ním schodišti po příchodu zvenku hlavním 
vchodem.

Elektronická verze soupisu učeben

web.natur.cuni.cz/student/soupis-uceben

natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/budovy-a-umisteni-fakulty
is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucebna_macro.php?skr=2013&sem=2&fak=11310
web.natur.cuni.cz/student/soupis-uceben
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Kód Název učebny Kapacita Budova – lokalizace 

B10 Fyziologické praktikum 15 V5 – 2. patro proti schodišti 

B109 Fyziologické praktikum 20 V7 – 1. patro vpravo 

B11 Botanické praktikum 15 B2 – přízemí vlevo 

B111 Zoologické praktikum 15 V7 – 1. patro vpravo 

B12 Posluchárna OŽP 33 B2 – 1. mezipatro 

B121 Posluchárna entomologie 16 V7 – 1. patro vzadu 

B13 Praktikum OŽP 15 B2 – 1. mezipatro 

B14 Krajinova posluchárna (Krajinovka) 132 B2 – 2. mezipatro 

B2 Antropologická posluchárna 60 V7 – přízemí vzadu 

B204 Mikroskopovací učebna 17 V7 – 2. patro vpravo 

B233 Půda I 12 V7 – 2. patro vlevo 

B234 Půda II 24 V7 – 2. patro vlevo 

B2P Nová půda 25 V7 – 2. patro vpravo 

B3 Fotochemie 111 V7 – přízemí vlevo 

B311 Modrá posluchárna 30 V7 – 3. patro  

B312 Oranžová posluchárna 30 V7 – 3. patro  

B315 Denní studovna 20 V7 – 3. patro 

B4 Didaktika 20 V7 – 1. patro vpravo 

B5 Počítačová učebna 18 V7 – 1. patro vpravo 

B7 Zoologická posluchárna 120 V7 – 2. patro proti schodišti 

B8 Posluchárna B8 72 V5 – přízemí vpravo 

B9 Mikrobiologické praktikum 20 V5 – 1. patro vpravo 

BB Seminárium katedry botaniky 25 B2 – 2. patro na konci chodby 

BCHP Biochemické praktikum 24 V7 – 1.suterén 

BLU Posluchárna kat. exp. biologie rostlin 16 V5 – přízemí vpravo (č. 10) 

EXPL Praktikum rostlinných explantátů 10 V5 – 1. patro vlevo (č. 105) 

GAL Galerie 15 V5 – 2. patro nad schodištěm 

KFR Seminárium kat. exp. biol. rostlin (Prátovna) 50 V5 – 2. patro vpravo 

KGMP Prakt. kat. genetiky a mikrobiologie 10 V5 – suterén (S15, vedl. vchod) 

KOL Kolokvium 15 B2 – před vrátnicí vlevo 

LGIS Laboratoř GIS 6 B2 – 1. mezipatro vlevo 

PARA Parazitologická posluchárna 22 V7 – 1.suterén 
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Kód Název učebny Kapacita Budova – lokalizace 

222 Knihovna katedry biochemie 20 H8 – 2. patro 

BPP/201 Laboratoř Pokročilé praktikum 25 H8 – 2. patro 

BPZ/203 Laboratoř Základní praktikum 25 H8 – 2. patro 

FMCH/304 Knihovna kat. fyz. a makrom. chemie 10 H8 – 3. patro 

CH1 Posluchárna CH1 (Braunerova) 150 H8 – 1. mezipatro 

CH2 Posluchárna CH2 (Koštířova) 95 H8 – 2. patro 

CH3 Posluchárna CH3 (Heyrovského) 65 H8 –2. patro 

CH4 Posluchárna CH4 (Brdičkova) 30 H8 – 2. patro 

CH5 Posluchárna CH5 28 H8 – suterén 

CH7 Posluchárna CH7 18 H8 – suterén 

CH8 Posluchárna CH8 25 H8 – 3. patro 

CH9 Posluchárna CH9 22 H8 – 3. patro 

KA/177 Knihovna katedry analytické chemie 20 H8 – 1. patro (vstupní) 

LT/250 Praktikum z laboratorní techniky (Laboratorní technika) 30 H8 – 2. patro 

PA Praktikum analytické chemie 30 H8 – 1. patro (vstupní) 

PB/203 Praktikum biochemie 20 H8 – 2. patro 

PF/232 Praktikum fyzikální chemie 20 H8 – 2. patro 

PO/145 Praktikum organické chemie 25 H8 – 1. patro (vstupní) 

SMCH/400 Seminární místnost chemické sekce 15 H8 – 3. patro 

UCHLAB/06 Laboratoř pro učitelství chemie 25 H8 – suterén 

Ostatní

Kód Název učebny Kapacita Budova – lokalizace 

ALBERTOV 3     

A3   20 A3 

A3L   20 A3 

A3PD   20 A3 

HLAVOVA     

H1 Učebna jazyků 18 HJ 

H2 Učebna jazyků 20 HJ 

H3 Učebna jazyků 18 HJ 



55Geologická a geografická sekce

Kód Název učebny Kapacita Budova – lokalizace 

D Dmuchavka 50 A6 – 1. patro 

G1 Posluchárna G1 (Malá geologická) 36 A6 – přízemí 

G2 Posluchárna G2 25 A6 – přízemí 

G3 Posluchárna G3 16 A6 – přízemí 

CH Chlupáčova pracovna – privátní uč. 12 A6 – přízemí 

K1 Počítačová učebna kartografie I 19 A6 – 3. patro 

K2 Počítačová učebna kartografie II 14 A6 – 3. patro 

LR Levá rýsovna (Korčákova posl.) 67 A6 – 3. patro 

LS Ložiskové sbírky – privátní učebna 20 A6 – 1. patro 

M Mineralogická posluchárna 70 A6 – 1. patro 

MP Malá paleontologická posluchárna 28 A6 – přízemí 

MS Malé sbírky – privátní učebna 30 A6 – suterén 

PM Pracovna mikroskopie – privátní uč. 16 A6 – 2. patro 

PP Petrologické praktikum 26 A6 – 2. patro 

PR Pravá rýsovna 50 A6 – 3. patro 

PUA Počítačová učebna 22 A6 – suterén 

ST1 Počítačová studovna – veř. studovna 45 A6 – 4. patro 

VEZ Posluchárna ve věži 56 A6 – 3. patro 

VG Velká geologická posluchárna 198 A6 – 1. mezipatro 

VP Velká paleontologická posluchárna 56 A6 – přízemí 

Z1 Posluchárna Z1 27 A6 – 2. patro 

Z3 Počítačová učebna Z3 25 A6 – 4. patro 

Z4 Zasedací místnost Geografické sekce – privátní učebna 14 A6 – 3. patro

Z5 „kuchyňka/čajovna“ – mezi PR a LR – privátní učebna 10 A6 – 3. patro



56 Přehled budov PřF UK

Albertov
Univerzita Karlova v Praze – orientační plán



57Albertov 6 -1

učebna
laboratoř, praktikum
knihovna
WC
chodba
technické prostory
výtah

GEOGRAFICKÁ SEKCE
Katedra fyzické geografie  
a geoekologie (3300)

GEOLOGICKÁ SEKCE
Laboratoře geologických ústavů (4030)
Ústav geologie a paleontologie (4200)
Ústav geochemie, mineralogie  
a nerostných zdrojů (4300)

Ústav petrologie a strukturní geologie 
(4400)
Ústav hydrogeologie, inženýrské 
geologie a užité geofyziky (4500)

DĚKANÁT
Oddělení správy budov a investic
Centrum informačních technologií



58 Albertov 6

učebna
laboratoř, praktikum
knihovna
WC
chodba
technické prostory
výtah

GEOGRAFICKÁ SEKCE
Katedra demografie  
a geodemografie (3600)

GEOLOGICKÁ SEKCE
Ústav geologie a paleontologie (4200)
Ústav hydrogeologie, inženýrské 
geologie a užité geofyziky (4500)

DĚKANÁT
Sekretariát děkana
Ekonomické oddělení

0



59Albertov 6

učebna
laboratoř, praktikum
WC
chodba
technické prostory
výtah

GEOGRAFICKÁ SEKCE
Katedra sociální geografie  
a regionálního rozvoje (3400)

GEOLOGICKÁ SEKCE
Laboratoře geologických ústavů (4030)
Ústav geochemie, mineralogie  
a nerostných zdrojů (4300)

Ústav hydrogeologie, inženýrské 
geologie a užité geofyziky (4500)

DĚKANÁT
Sekretariát děkana
Oddělení vnějších vztahů

1



60 Albertov 6

učebna
knihovna
WC
chodba
výtah

GEOGRAFICKÁ SEKCE
Katedra aplikované geoinformatiky  
a kartografie (3700)
Katedra demografie  
a geodemografie (3600)
Katedra fyzické geografie  
a geoekologie (3300)
Katedra sociální geografie a regionál-
ního rozvoje (3400)

GEOLOGICKÁ SEKCE
Ústav petrologie a strukturní  
geologie (4400)

CELOFAKULTNÍ PRACOVIŠTĚ
Ústav aplikací matematiky  
a výpočetní techniky (7100)

2



61Albertov 6

učebna
laboratoř, praktikum
WC
chodba
technické prostory
výtah

GEOGRAFICKÁ SEKCE
Katedra aplikované  
geoinformatiky  
a kartografie (3700)
Katedra fyzické geografie  
a geoekologie (3300)
Katedra sociální geografie  
a regionálního rozvoje (3400)

GEOLOGICKÁ SEKCE
Ústav petrologie  
a strukturní geologie 
(4400)
Ústav hydrogeologie, 
inženýrské geologie  
a užité geofyziky (4500)

DĚKANÁT
Zaměstnanecké oddělení  
Ekonomické oddělení
Oddělení podpory vědy
Centrum informačních 
technologií

3



62 Benátská 2

Chodba
Technické prostory
WC
Herbáře
Botanická zahrada
Ústav pro životní prostředí
Katedra botaniky

-1



63Benátská 2

Posluchárna 
Chodba
Technické prostory
WC
Knihovna
Ústav pro životní prostředí
Katedra botaniky

0



64 Benátská 2

Posluchárna 
Chodba
Technické prostory
WC
Herbáře
Ústav pro životní prostředí
Katedra botaniky

1



65Benátská 2

Posluchárna 
Chodba
Technické prostory
WC
Herbáře
Katedra botaniky

2



66 Benátská 2

Chodba
Katedra botaniky

3



67Hlavova 8

Posluchárna
Praktikum, laboratoř
Studentský klub, Bistro
WC
Výtah
Chodba
Technické prostory

Katedra analytické chemie
Katedra anorganické chemie
Katedra biochemie
Katedra fyzikální a makromolekulární 
chemie
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Katedra organické chemie

Knihovna

0



68 Hlavova 8

Posluchárna
Praktikum, laboratoř
Technické prostory
WC
Výtah
Chodba

Katedra analytické chemie
Katedra organické chemie
Knihovna

1



69Hlavova 8

Posluchárna
Praktikum, laboratoř
Technické prostory
WC
Výtah
Chodba

Knihovna 
Katedra anorganické chemie
Katedra biochemie 
Katedra fyzikální a makromolekulární 
chemie

2



70 Hlavova 8

Posluchárna
Praktikum, laboratoř
Technické prostory
WC
Výtah
Chodba

Knihovna 
Katedra anorganické chemie
Katedra fyzikální a makromolekulární 
chemie
Sekční místnost

3



71Viničná 5

Chodba
Technické prostory
WC
Katedra genetiky a mikrobiologie
Katedra experimentální  
biologie rostlin
Katedra buněčné biologie

-1



72 Viničná 5

Posluchárna
Chodba
WC
Katedra genetiky a mikrobiologie
Katedra experimentální  
biologie rostlin

0



73Viničná 5

Posluchárna
Chodba
WC
Katedra genetiky a mikrobiologie
Katedra experimentální  
biologie rostlin

1



74 Viničná 5

Posluchárna
Chodba
WC
Katedra experimentální  
biologie rostlin

2



75Viničná 7

V7 verze 2012

-2

učebna
laboratoř, praktikum
knihovna
WC
chodba
technické prostory
výtah



76 Viničná 7 -1
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78 Viničná 7 0
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80 Viničná 7 1
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82 Viničná 7 2
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84 Viničná 7 3
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Život v Praze





88 Tramvajenka

Pokud nebudete bydlet hned u fakulty 
a plánujete využívat městskou hromadnou 
dopravu pravidelněji, vyplatí se pořídit si 
„tramvajenku” – časový kupón na MHD. 
Veškeré informace zjistíte na stránkách 
Dopravního podniku (DP, dpp.cz) nebo  
na příslušných kontaktních místech  
(dpp.cz/jizdenky-prodejni-mista-v-metru). 
Podrobné informace včetně příměstkých 
tarifů najdete na stránkách Regionálního 
organizátora Pražské integrované  
dopravy (ROPID, ropid.cz).
 
Prodejní místa najdete ve vestibulech 
některých stanic metra (např. I. P. Pavlo-
va, Karlovo Náměstí, Náměstí míru, atd.). 
Doporučujeme využít centrální dispe-
čink v blízkosti fakulty (Na Bojišti 5), kde 
poskytují veškeré informace i služby a mají 
otevřeno všední dny od 6 do 20 hodin 
a v sobotu od 7 do 14 hodin.
 
Papírové kupóny
Zatím je možné papírový kupón na MHD 
pro studenty do 26 let zakoupit ke stu-
dentskému průkazu UK nebo ISIC. Pokud 
si necháváte nově vytvořit průkaz UK nebo 
ISIC, do systému DP se nahrají vaše údaje 
až další den, dříve vám tedy na přepážce 

tramvajenku nevydají. V peněžence noste 
i fakultní kupón pro aktuální akademický 
rok, který dostanete při zápisu, je povinnou 
součástí průkazu.
 
Pokud potřebujete tramvajenku mít nutně 
již v den zápisu na fakultu, je možné 
podat „Žádost o vydání průkazky pro ča-
sovou jízdenku“. Tento formulář je k dis-
pozici na prodejních místech DP nebo na 
webu (dpp.cz/dokumenty-formulare). Při 
zápisu si ho nechte potvrdit od studijní 
referentky podpisem a razítkem školy 
a přiložte svoji fotografii. Na přepážce 
vám následně na počkání vyhotoví za 
30 Kč průkazku, na kterou si již můžete 
koupit tramvajenku.
 
Kupóny se prodávají měsíční (30denní,  
260 Kč) a čtvrtletní (90denní, 720 Kč) 
s volitelným začátkem platnosti. Standardní 
tramvajenka je platná pro pásma P a 0 (tj. 
na území Prahy), což je v naprosté většině 
dostačující. Na tramvajenku lze bezplatně 
cestovat i v osobních vlacích na území Prahy 
(ropid.cz/files/php-skripty/vlaky/index.php, 
tmavě modré body).
 
Dejte si pozor na rozměry vašeho zavaza-

www.dpp.cz
www.dpp.cz/jizdenky-prodejni-mista-v-metru
www.ropid.cz
www.dpp.cz/dokumenty-formulare
www.ropid.cz/files/php-skripty/vlaky/index.php


89dla, jelikož zadarmo můžete převážet pou-
ze jedno zavazadlo daných rozměrů (např. 
krosna do velikosti 25 × 45 × 70 cm), 
v případě většího zavazadla je nutné  
si zakoupit jízdenku za 16 Kč (dpp.cz/
jizdne-na-uzemi-prahy, box Přeprava 
zavazadel). 
 
Opencard
Kromě papírových kupónů si můžete 
pořídit i jejich elektronickou verzi, která 
se nahrává na kartu Opencard. Za vydání 
karty zaplatíte 100 Kč. Ceny za kupóny jsou 
stejné, jen jsou navíc v nabídce i kupóny 
5měsíční (1200 Kč) a 10měsíční (2400 Kč), 
které mají volitelný začátek platnosti v ob-
dobí od 15. 8. do 1. 11.

O Opencard je možné si zažádat osobně 
na kontaktních místech (opencard.praha.
eu/jnp/cz/kontakty/vydej.html) nebo 
přímo na stránkách Opencard (portal.
opencardonline.cz/NewZadost.aspx). Vy-
robení a vydání Opencard standardně trvá 
14 dní (100 Kč), ale za 250 Kč je možné ji 
získat i na počkání. Nejlepší je nechat si 
Opencard zaslat poštou, za což zaplatíte 
poplatek 50 Kč. Pro vydání budete potře-
bovat dvě pasové fotografie a občanský 
průkaz.

Elektronické kupóny na MHD lze násled-
ně koupit na internetu, ale poté je nutné 
kupón nahrát na kartu opět na kontaktních 
místech nebo na validátorech ve vybraných 
stanicích metra. Pro získání studentské 

slevy musíte však první nákup elektronické-
ho kupónu provést na kontaktních místech 
s předložením průkazu UK či ISIC.

Do školy na kole
Po Praze se můžete pohybovat také na 
kole a za daných podmínek lze v urči-
tém úseku využít zdarma k převozu kola 
MHD. Podrobné informace o možnos-
tech přepravy kol naleznete na stránkách 
ROPID (ropid.cz/cestujeme/cykliste-v-pid-
-od-1.2.2013__s191x1102.html).

V okolí fakulty najdete několik míst, kde 
si lze odložit kolo. Největší a také nejbez-
pečnějším místem pro uchování kol jsou 
koliště na Albertově, sousedící s genetic-
kou zahradou a koliště ve dvorním traktu 
budovy Viničná 7. Možnost odložit si na 
těchto místech kolo má každý student 
a zaměstnanec PřF UK, který si vyžádá 
příslušné oprávnění a to buď na oddělení 
CIT (web.natur.cuni.cz/www/intranet/for-
mulare/form_cip2.php, vstup na průkaz) 
v případě koliště na Albertově či u správ-
ce budovy Viničná 7 v případě koliště na 
Viničné 7. Provozní doba obou kolišť je 
stejná, a to od pondělí do pátku od 7 do 19 
hodin. Ve dnech pracovního klidu nejsou 
koliště v provozu. Každý uživatel kolišť je 
povinen zajistit odložené kolo v držáku 
vlastním pojistným zařízením (např. zám-
kem). Na takto odložená kola se vztahuje 
pojištění proti krádeži. Pokud k něčemu 
takovému dojde je nezbytné přivolat 
k místu policii a sepsat protokol o krádeži, 

www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy
opencard.praha.eu/jnp/cz/kontakty/vydej.html
portal.opencardonline.cz/NewZadost.aspx
www.ropid.cz/cestujeme/cykliste-v-pid--od-1.2.2013__s191x1102.html
web.natur.cuni.cz/www/intranet/formulare/form_cip2.php


90 který pak odevzdáte příslušné osobě na 
Ekonomickém oddělení PřF.

Kromě kolišť je možné umístit si kola také 
do stojanů kolem fakultních budov Viničná 
5, Benátská 2, Albertov 6 a Hlavova 8. 
Pojištění proti krádeži se však vztahuje 
v tomto případě jen na stojany na pozem-
cích fakulty (dvůr Viničné 5 a Benátská 2). 
Ostatní stojany jsou majetkem městské 
části Praha 2 a nejsou tedy pojištěny.

Seznam prodejních míst
www.dpp.cz/jizdenky-prodejni-mista-v-metru
Informace o Opencard
opencard.praha.eu

Stránky ROPID
www.ropid.cz

www.dpp.cz/jizdenky-prodejni-mista-v-metru
opencard.praha.eu
www.ropid.cz
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Ubytování studentů Univerzity Karlovy 
v Praze zajišťují primárně Koleje a menzy UK 
(KaM). Lze si však podat žádost o ubytování 
v rámci kolejí jiných vysokých škol. Seznam 
kolejí v Praze, provozovaných KaM, lze najít 
na internetových stránkách (kam.cuni.cz/
KAM-47.html).
 
Doposud neubytovaní studenti a budoucí 
studenti všech vysokých škol v ČR si mohou 
podat žádost o ubytování přímo do volné 
kapacity vybrané koleje UK. Žádosti o ubyto-
vání se podávají buď v ubytovacích kancelá-
řích kolejí, nebo elektronicky prostřednictvím 
prodejního portálu dostupného z interne-
tových stránek Kolejí a menz. Podrobné 
informace k postupu vyřizování žádostí 
o ubytování lze nalézt v Opatření ředitele 
č. 5/2014 (kam.cuni.cz/KAM-150-version-
1-or_c_52014__zasady_ubyt_v_kole.pdf).

Volnou kapacitu kolejí je možno využít 
k ubytování kdykoliv během roku. Prakticky 

vždy je určitá volná kapacita na větších ko-
lejích mimo centrum (Jižní město, Hvězda, 
Větrník) i koleje v centru (Budeč, Švehlova, 
Jednota) mívají občas volná místa. Vždy je 
nutné se informovat v kanceláři dané koleje. 
Zahájení ubytování na kolejích UK je obvykle 
možné během září, kdy zpravidla kolejní rady 
jednotlivých kolejí na svých internetových 
stránkách zveřejňují i rezervační portál termí-
nu nástupu na kolej, případně pak i systém 
pro rezervaci konkrétních pokojů.
 
Další podrobné informace pro studenty UK 
jsou zveřejněny na internetových stránkách 
KaM (kam.cuni.cz). Tady naleznete i termíny, 
které je nutné dodržet při podávání žádosti 
o ubytování v kolejích UK (Opatření ředitele 
č.7/2014).

Koleje a menzy UK

kam.cuni.cz

Rezervační portál a systém REHOS

rehos.cuni.cz/crpp/

Ubytování

kam.cuni.cz/KAM-47.html
kam.cuni.cz/KAM-150-version1-or_c_52014__zasady_ubyt_v_kole.pdf
kam.cuni.cz
kam.cuni.cz
https://rehos.cuni.cz/crpp/
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Místem, které určitě navštívíte poměrně záhy po 
začátku studia, je menza. Studenti naší fakulty 
mohou navštěvovat všechny menzy UK, ale je 
možné si zařídit další účet i v menzách jiných 
univerzit (např. výdejna Horská ve stejnojmenné 
ulici spadající pod ČVUT). Seznam všech menz 
UK najdete na kam.cuni.cz/KAM-20.html.
 
Naší fakultě jsou nejblíže menzy na Albertově 
a Budči. Otevírací doba menz je od 10:45 do 
14:30 (pondělí - čtvrtek) a od 10:45 do 14:00 
(pátek). Provoz ostatních menz se liší, přehled 
otevírací doby najde na stránce kam.cuni.
cz/KAM-89.html. Pro platbu jídel v menzách 
(a také na vrátnicích kolejí a dalších místech) 
slouží speciální účet se studentským průka-
zem jako platební kartou. Při první návštěvě 
menzy si ho zařídíte u pokladny tak, že si 
na něj vložíte peníze. Bude vám přiděleno 
číslo a heslo do systému na objednávání jídel 
a hned si budete moci zakoupit nějaké jídlo. 
To se obvykle skládá z polévky, hlavního cho-
du a čaje. Zvlášť je možné k němu dokoupit 

salát, zmrzlinu, bagetu, limonádu, zákusek 
atp. Cena každého jídla se liší, ale obvykle se 
(pro studenty) pohybuje okolo 45 Kč.
 
Na výběr bývá ze čtyř jídel, které si můžete 
předem objednat na internetu (kamweb.
ruk.cuni.cz/webkredit) nebo v terminálech 
v menzách. Pokud si jídlo dopředu neobjed-
náte, nic se neděje – můžete si vybrat na mís-
tě. Když si objednáte a jídlo si nevyzvednete, 
částka propadá. Je možné ho ale předem 
nabídnout na „burze” na stránkách, kde se 
jídla objednávají. Můžete také požádat o změ-
nu přílohy k hlavnímu jídlu či si nechat jídlo 
zabalit do boxu a odnést. Za den lze odebrat 
i více jídel za nižší dotovanou cenu.
 
Dietní menza pro studenty UK se nachází 
v budově Městské polikliniky Praha ve Spá-
lené 12, Praha 1 (prahamp.cz/index.php?-
nid=7262&lid=CZ&oid=1262528).
 
Kromě menzy můžete k drobnému občer-
stvení využít také bistro Golda v budově 
Chemické sekce (Hlavova 8, suterén) nebo 
bufet 1. lékařské fakulty (U Nemocnice 4, 
dvorní trakt) a mnohá další restaurační zaříze-
ní v okolí. V budoucnu by měl i na Albertově 6 
vzniknout nový studentský klub s bufetem.

Informace o menzách

www.kam.cuni.cz/KAM-20.html

Stravování

kam.cuni.cz/KAM-20.html
kam.cuni.cz/KAM-89.html
kamweb.ruk.cuni.cz/webkredit
www.prahamp.cz/index.php?nid=7262&lid=CZ&oid=1262528
www.kam.cuni.cz/KAM-20.html
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Typický „fakultní lékař“ neexistuje. Mimo-
pražští studenti obvykle v akutních případech 
navštěvují Městskou polikliniku Praha ve Spá-
lené (prahamp.cz), ovšem ošetří vás na všech 
ambulancích. S méně akutními problémy 
a na kontroly však musíte k lekařům, u nichž 
jste registrováni. Mimopražským studentům 
tak po zkušenostech doporučujeme zvážit 
po čase registraci k místním lékařům – právo 
na změnu máte jednou za tři měsíce.

Studentská unie Přírodověda
Na fakultě je možné se zapojit do mnoha 
volnočasových aktivit. Velkou část z nich 
zastřešuje Studentská unie Přírodověda (SUP, 
sup.natur.cuni.cz). SUP pořádá pravidelně 
večery s deskovými hrami, cestovatelská 
promítání, filmové večery, běh do alber-
tovských schodů, brigádu na albertovských 
stráních či Albertov slackline festival. Účastní 
se také Studentského majálesu a je součástí 
Studentské unie UK (suuk.cz). SUPí akce jsou 
určeny všem studentům fakulty a informace 
o nich se můžete dozvědět na webových 
a facebookových stránkách unie. Pokud 
byste se těchto volnočasových aktivit chtěli 
nejen účastnit, ale také je vytvářet a spolupo-
řádat, jste vítáni!

Akce pořádané Přírodovědeckou fakultou
Oddělení vnějších vztahů (OVV) během roku 
pořádá mnoho akcí pro širokou veřejnost, 
které jsou často velice přínosné i pro studen-
ty PřF (prirodovedci.cz). V minulém roce se 
jednalo např. o muzejní noc na Přírodově-
decké fakultě, kdy se na jednu noc otevřely 
budovy PřF a pro návštěvníky byl připraven 
bohatý přírodovědný program. V Botanické 
zahradě PřF probíhá jednou za dva roky na 

Městská poliklinika Praha

www.prahamp.cz

Lékař v Praze Studentský život

www.prahamp.cz
sup.natur.cuni.cz
www.suuk.cz
www.prirodovedci.cz
www.prahamp.cz


94 konci května program k příležitosti meziná-
rodního Dne fascinace rostlinami. Každoroč-
ně se můžete zapojit do fotografické soutěže 
Věda je krásná a na přelomu zimního a letní-
ho semestru si jít zatančit na reprezentační 
ples fakulty. Zde se udílí i cena Velemloka 
určená pro nejlepší vyučující za předchozí 
akademický rok.

Po předložení studentského průkazu  
můžete také navštívit zdarma fakultní 
muzea a sbírky (např. skleníky Botanické 
zahrady PřF (kromě výstav), Chlupáčo-
vo muzeum historie Země  či Hrdličkovo 
muzeum člověka, natur.cuni.cz/fakulta/
muzea-a-sbirky).

Studentské aktivity
Na stránkách Studentského webu v levé 
liště najdete seznam studentských aktivit 
na fakultě (web.natur.cuni.cz/student). Pro 
ty, kteří se rádi setkávají se studenty ze za-
hraničí, je určen Erasmus klub, který pořádá 
různé výlety a akce pro české i zahraniční 
studenty (Erasmus evenings apod.). Je mož-
né zapojit se do Buddy systému a pomáhat 
přijíždějícím studentům během prvních dnů 
v Praze. Nabízí se i tzv. tandem teaching, 
kdy se vzájemně zadarmo učíte své rodné či 
jiné jazyky.
 
Volný čas na fakultě můžete vyplnit sportem 
(softballový klub, orientační běh, horole-
zecký oddíl) nebo v některém z „profesních” 
studentských spolků (geografie: EGEA, 
Mladí demografové; geologie: SGA, SEG, 

EAGE). Na fakultě existují i dva divadelní 
spolky, Hamba a Viníci, čas od času lze 
zhlédnout na půdě fakulty či mimo ni jejich 
představení.

Nenechte si ujít Biobar či Hydrologický 
silvestr, na kterém se běží po Václavském 
náměstí na běžkách. Pro seznámení s profe-
sory či staršími studenty jsou skvělé tradiční 
vánoční večírky na jednotlivých katedrách. 
Když budete mít chuť se pobavit, zatančit 
si a při tom všem poznat nové spolužáky 
napříč fakultou, můžete zajít i na z akcí 
pořádaných spolkem PříFUK (např. podzimní 
party Mafia Night či jarní hudební událost 
PřFestík).

Některé akce se konají ve studentském klubu 
Chladič (Hlavova 8, suterén), který lze vyu-
žívat i během dne k setkávání se spolužáky 
apod. V Chladiči můžete pořádat i vlastní 
akce spojené s PřF. Stačí jen kontaktovat 
správce klubu a zarezervovat si termín. 
Aktuální kontakt naleznete na nástěnce vedle 
klubu. V Chladiči je k dispozici i uzamykatel-
ná kuchyňka.

Legendárním místem fakulty je bar Mrtvá 
ryba (Benátská 4, za velkými plechovými 
vraty), kde potkáte nejen spoustu spolužá-
ků, ale i vyučujících.  Po dohodě je možné 
si některé prostory zarezervovat. Mrtvá ryba 
sídlí ve stejném objektu jako přírodovědná 
školka Rybička (skolkarybicka.cz), studenti 
s dětmi tak mohou dobře kombinovat rodi-
čovství a studentský život na fakultě. 

natur.cuni.cz/fakulta/muzea-a-sbirky
web.natur.cuni.cz/student
www.skolkarybicka.cz
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určitě narazíte i na další zajímavé události.

Kultura za studentské ceny
Kromě zvýhodněných lístků na poslední 
chvíli, kde dostanete velmi levnou vstupen-
ku, pokud jsou půl hodiny před předsta-
vením ještě volná sedadla (např. Národní 
divadlo, Švandovo divadlo nebo Divadlo 
Bez zábradlí), či lístků na stání (Činoherní 
klub – 30 Kč) se studentům nabízí i velmi 
užitečný Novinkový systém Studentské rady 
Filozofické fakulty (SML systém, sml.strada.
ff.cuni.cz). Zde lze po registraci a zaplacení 
malého ročního poplatku využívat řady slev 
pro členy SML systému. Můžete si vybrat, od 
jakých klubů si chcete nechat na email za-
sílat informace (Hudební klub, Filmový klub, 
Divadelní klub, besedy se zajímavými hosty 
apod.) a prostřednictvím tohoto systému 
lze rovnou provádět i rezervace na vybrané 
akce. Filmový seminář UK (bojar.ruk.cuni.
cz/fs/projekce) každé úterý uvádí v Celetné 
20 aktuální produkci. Pro návštěvy je nutná 
registrace, která je platná jeden semestr.
 
Z hudebních festivalů určitě stojí za zmínku 
Strahov open air (strahovopenair.cz) konající 
se obvykle na přelomu září a října, kam je 
vstup zdarma, či nekomerční Studentský 

Majáles (majalesstudentu.cz) nebo komerční 
akce s názvem Majáles (praha.majales.cz). 
Za svá studia určitě také alespoň jednou 
navštivte i studentský klub na Filozofické 
fakultě v Celetné ulici.

Studentská unie Přírodověda
sup.natur.cuni.cz
Seznam studentských aktivit na PřF
web.natur.cuni.cz/student/studentske-spolky

Novinkový systém Studentské  
rady Filozofické fakulty
sml.strada.ff.cuni.cz

sml.strada.ff.cuni.cz
bojar.ruk.cuni.cz/fs/projekce
www.majalesstudentu.cz
sup.natur.cuni.cz
web.natur.cuni.cz/student/studentske-spolky
sml.strada.ff.cuni.cz
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Garant programu/oboru
Každý program i jeho jednotlivé obory mají 
své garanty. Garantem je pedagog, který je 
zpravidla členem sekce/katedry/ústavu, na 
němž se příslušný program/obor vyučuje. 
Je tvůrcem studijních plánů a můžete se na 
něj obrátit, pokud máte ve studijním plánu 
nejasnosti ohledně výběru předmětů, v pří-
padech zrušení či nevyučování povinného 
předmětu, v případě žádostí, které musí 
garant podepsat apod. Seznam garantů je 
uveden v Karolince v kapitole Garanti studij-
ních programů a oborů.

Poradce pro studium
Každá katedra/ústav a někdy i oddělení má 
svého poradce pro studium. Pomůže vám 
především s dotazy ohledně výběru povinně 
volitelných a volitelných předmětů s ohle-
dem na vaše zaměření či další (navazující 
magisterské) studium. Poradce pro studium 
je uveden v Karolince v kapitole Pracoviště, 
katedry, ústavy.

Koordinátor pro SIS
Každá katedra/ústav a někdy i oddělení 
má svého koordinátora pro SIS. Na něj se 
obracejte, pokud budete mít problémy se 
zápisem předmětů, závěrečných prací apod. 

Koordinátoři pro SIS jsou uvedeni v Karolin-
ce v kapitole Pracoviště, katedry, ústavy.

Rozvrháři
Na fakultě je šest rozvrhářů, hlavním 
rozvrhářem je prof. RNDr. Jiří Hudeček, 
CSc. z katedry biochemie, který je součas-
ně společně s RNDr. Petrem Šmejkalem, 
Ph.D. z katedry učitelství a didaktiky chemie 
rozvrhářem pro chemickou sekci. Pro sekci 
geografickou je to RNDr. Iveta Šuráňová, 
pro geologickou pan Rudolf Trnka a pro 
biologickou sekci RNDr. David Svoboda, 
Ph.D. a RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. Na 
rozvrháře se můžete obrátit s dotazy ohled-
ně rozvrhů a skupin (paralelek). Informace 
o zapisování na rozvrh jsou zveřejněny na 
natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-
-mgr/formulare/informace-o-tom-jak-pris-
tupovat-k-rozvrhu-a-na-koho-se-obracet-
-s-pripadnymi-dotazy.

Studentská komora Akademického  
senátu (SKAS)
Studentská komora Akademického senátu 
fakulty je tvořena volenými senátory 
zastupujícími studenty ve vedení fakul-
ty. Umožňuje legislativně řešit problémy 
obecnějšího charakteru. Na libovolného 

S čím za kým

natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/formulare/informace-o-tom-jak-pristupovat-k-rozvrhu-a-na-koho-se-obracet-s-pripadnymi-dotazy
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na legislativní změnu či s prosbou o po-
moc či radu v záležitostech, ve kterých si 
nejste jisti. V minulých letech SKAS prosadil 
takové změny jako například povinné uvá-
dění podmínek zakončení předmětu v SIS, 
uznávání kreditů získaných v Bc. studiu nad 
rámec 180 kreditů v NMgr. studiu či udělení 
červeného diplomu za průměr (tedy bez 
ohledu na získané trojky či čtyřky). Mimo to 
se zabýval se i méně legislativními aktivitami 
– například zpřístupněním průchodu mezi 
Viničnou 7 a botanickou zahradou. Pro lepší 
představu, co SKAS řeší, se můžete podívat 
na zápisy z jeho jednání (https://web.natur.
cuni.cz/student/tag/zapisy-skas).

Seznam členů akademického senátu je 
uveden v Obecných informacích na začátku 
Karolinky a na natur.cuni.cz/fakulta/senat/
clenove-senatu. SKAS spravuje Studentský 
web (web.natur.cuni.cz/student) a má i svou 
facebookovou stránku (facebook.com/skas.
prf.uk). 

Proděkanka pro studijní záležitosti
Studijní proděkankou je doc. RNDr. Markéta 
Martínková, Ph.D., která úřaduje na studij-
ním oddělení každou středu od 10 do 12 
hodin. Na ni se obracejte prostřednictvím 

studijních referentek s žádostmi o radu 
v závažných studijních situacích, s žádostmi 
o přerušení studia, individuální studijní plán 
atd.

Studentský web

web.natur.cuni.cz/student

SKAS na Facebooku

www.facebook.com/skas.prf.uk

https://web.natur.cuni.cz/student/tag/zapisy-skas
natur.cuni.cz/fakulta/senat/clenove-senatu
www.facebook.com/skas.prf.uk
www.facebook.com/skas.prf.uk
web.natur.cuni.cz/student
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Máte otázku/problém týkající se vašeho studia či 
fakulty a hledáte odpověď/řešení? Než se něko-
ho zeptáte, vyzkoušejte následující zdroje:

 — seznam často kladených otázek studijního 
oddělení (natur.cuni.cz/fakulta/studium/
helpdesk) – zahrnuje velkou část obvyklých 
dotazů;

 — web fakulty (natur.cuni.cz) – obsahuje fak-
tické informace, byť nemusí být vždy snadné 
a intuitivní se k nim doklikat;

 — studijní předpisy a Karolinka – železná jistota 
(viz kapitolu Kde hledat informace o studiu).

Pokud odpověď nenaleznete, kontaktujte 
příslušnou osobu, která vám s problémem po-
může (viz kapitolu S čím za kým). Jestliže nevíte 
na koho se obrátit, použijte veřejné fórum na 
studentském webu (web.natur.cuni.cz/student/
forum). V případě jakýchkoli dotazů se můžete 
také samozřejmě obrátit na studentské senátory 
(web.natur.cuni.cz/student/clenove-skasu), 
kteří vám poradí, nasměrují vás a mohou stu-
denty zastupovat v celé řadě situací.

Kromě toho také existuje neoficiální facebooko-
vá skupina Přírodovědecká fakulta UK (face-
book.com/groups/26075861420) sdružující 
studenty, absolventy i pedagogy fakulty. Stejně 
tak mají své stránky/skupiny obvykle vytvořené 
i jednotlivé programy/obory/ročníky.

Vítaným zdrojem informací jsou pochopitelně 
i starší spolužáci. Zde je však nutné dbát zvýšené 
opatrnosti(!) a informace si pro jistotu ověřovat 
na oficiálních místech (studijní oddělení, garanti, 
poradci pro studium, senátoři). Není totiž vylou-
čené, že se některé věci (např. studijní předpisy) 
od doby, kdy je daní spolužáci zažili, poněkud 
změnily.

Podrobnější informace o studiu v jednotlivých 
programech (rozděleno po sekcích) najdete 
v rozšířené verzi této příručky na Studentském 
webu (web.natur.cuni.cz/student/prirucka-pr-
vaka). Na této adrese budeme rovněž uveřej-
ňovat opravy případných chyb a další rozšíření 
tohoto textu. Proto pokud zde najdete chybu, 
dejte nám o ní prosím vědět v komentáři pod 
odpovídajícím článkem na studentském webu 
nebo o tom informujte někoho ze studentských 
senátorů.

Oficiální seznam často kladených otázek

www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk

Kde hledat odpovědi

natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk
natur.cuni.cz
web.natur.cuni.cz/student/forum
web.natur.cuni.cz/student/clenove-skasu
www.facebook.com/groups/26075861420
web.natur.cuni.cz/student/prirucka-prvaka
www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk
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