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Jak na BRNO
Návod pro prváky

Vašim zápisem do studia jste se stal novým členem akademické obce Zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně. Role studenta s sebou přináší určitá práva, ale i povinnosti, které vyplývají ze Studijního 
a zkušebního řádu MENDELU, ze zákona o vysokých školách a také ze samotného studia vybraného stu-
dijního programu. Studiem vás dále budou provázet vnitřní předpisy fakulty a univerzity, se kterými vám 
doporučujeme se seznámit. Všechny předpisy jsou dostupné v elektronické formě v Univerzitním infor-
mačním systému (tzv. UIS) a na univerzitních či fakultních webových stránkách nebo úředních deskách. 

Mezi práva a povinnosti studenta patří např.:

• právo volit a být volen do akademického senátu fakulty nebo univerzity,
• právo získat stipendium z prostředků univerzity, splníte-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve 
stipendijním řádu univerzity,
• povinnost dodržovat vnitřní předpisy univerzity a fakulty,
• povinnost hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši.

Studijní a zkušební řád MENDELU (tzv. SZŘ) ukládá studentovi obecné povinnosti, ale také povinnosti 
související s vlastním studiem.

Obecné povinnosti:
• průběžně sledovat záznamy o svém studiu v UIS a případné nesrovnalosti obratem řešit,
• nejméně jednou za 7 kalendářních dní kontrolovat elektronickou poštu doručenou na přidělenou uni-
verzitní e-mailovou adresu,
• oznamovat studijnímu oddělení fakulty změny týkající se svých osobních údajů,
• dostavit se na výzvu studijního oddělení nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení výzvy,
• zdržet se podvodného nebo jiného nekalého jednání vůči univerzitě, její součásti, studentovi anebo 
zaměstnanci univerzity (v případě porušení je zahájeno disciplinární řízení).

Povinnosti související se studiem:
• k zápisu do druhého semestru získat v prvním semestru alespoň 12 kreditů,
• zapsat se do dalšího semestru ve stanovených termínech zápisu (viz harmonogram akademického roku),
• k zápisu do dalších semestrů získat minimálně 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry,
• mít zapsán alespoň jeden předmět v každém semestru studia. 

Více o právech a povinnostech uvádí např. § 62 a § 63 zákona o vysokých školách.

https://zf.mendelu.cz/
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Organizace studia

Akademický rok se skládá ze dvou semestrů, které jsou základní jednotkou časové organizace studia. 
V harmonogramu fakulty jsou stanoveny časové milníky, jako je začátek a konec akademického roku 
a jednotlivých semestrů, období zápisů do semestru a registrací předmětů, období výuky, zkouškové 
období, termín pro výběr témat závěrečných prací, odevzdání závěrečných prací apod.

Harmonogram akademického roku najdete v UIS v sekci Moje studium > Portál studenta.

Studium na naší fakultě se řídí principy ECTS systému. Úspěšným dosažením studijních výstupů jednot-
livých předmětů získáte ECTS kredity, a to bud‘ v předmětech povinných (ty jsou dány studijním plánem 
a musíte je absolvovat), povinně volitelných (vybíráte v průběhu studia ze skupiny předmětů dle předem 
a jasně definovaných podmínek, tj. minimum předmětů nebo minimum kreditů) a volitelných (předměty 
z nabídky fakulty resp. univerzity, které si volíte dle vlastního zájmu a uvážení). Také se vám mohou ve 
vašem studijním plánu objevit „doporučené volitelné“ předměty, které mají za cíl usnadnit vám výběr 
volitelných předmětů. Při výběru volitelných předmětů se mimo jiné doporučuje sledovat místo výuky 
daného předmětu, tj. Brno nebo Lednice.

Studijní předměty jsou specifikovány Sylabem, kde jsou uvedeny veškeré informace, které o organizaci 
předmětu potřebujete vědět včetně požadavků k jeho ukončení. Některé předměty mají nastaveny 
tzv. prerekvizity. To jsou výchozí předměty, které musíte mít splněny předem, aby vám byl umožněn 
zápis těchto předmětů.

Každý studijní program má své požadavky a povinnosti, co se studia určitých předmětů týče. Tím vás tak 
formuje jako budoucího odborníka. K rozvržení těchto požadavků a povinností slouží doporučený studijní 
plán, který představuje něco jako „cestu“ vašim studiem.

UIS automaticky indikuje plnění studijního plánu, stačí si zobrazit příslušnou sekci: Moje studium > Portál 
studenta > Kontrola plánu. 

Další detailnější informace týkající se vašeho studia najdete v komentáři před a za svým studijním plánem 
v UIS. 

Po splnění všech podmínek vašeho studijního plánu, obhájení bakalářské práce a složení státní bakalářské 
zkoušky se z vás stane úspěšný absolvent naší fakulty s titulem bakalář uváděným před jménem jako Bc. 

LED - Spolek studentů Zahradnické fakulty MENDELU

Členové spolku LED svou aktivitou oživují studentský život na fakultě. Organizují ICE-BREAKER, Zpátky 
v LEDu, Enolák, MajáLED, Konec v LEDu, aj.

LED sdružuje aktivní studenty, kteří mají volnou ruku v rozvíjení svých myšlenek a nápadů.

Nejočekávanější akcí, na kterou je celá fakulta hrdá a na kterou se sjíždí lidé z celé republiky, je však 
Reprezentační ples ZF MENDELU. Ten je plně organizován členy spolku a studenty. Téma plesu je každý 
rok jiné, ale tradičně se koná v polovině března ve Velkých Bílovicích. Bohatý program, skvělá kapela 
a cimbálka, tradiční vinotéka a krásná květinová výzdoba nikdy nechybí. 

Jak se k nim přidat?

Napište na spolkovou facebookovou stránku
nebo oslovte kteréhokoliv ze členů.

Facebook LED: @ZfLEDnice nebo Instagram LED: @led_zf
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Správa kolejí a menz (SKM)

Ubytování a stravování na naší univerzitě je zajišťováno Správou kolejí a menz. Podrobné informace o plat-
bách, nabíjení stravovacího konta a dalším využití služeb najdete přehledně uvedené na odkazech níže: 

Stravování: https://skm.mendelu.cz/stravovani/28561-pro-studenty
Ubytování: https://skm.mendelu.cz/ubytovani/27990-pro-studenty

POZOR! Pokud jste ubytovaní na našich kolejích a neprovedete platbu kolejného včas, budou se vám 
finanční prostředky strhávat ze stravovacího konta.

Ubytovací stipendium

Nárok na ubytovací stipendium máte pouze po splnění podmínek dle Stipendijního řádu MENDELU:

• jste studentem bakalářského studijního programu v prezenční formě studia,
• studujete v prvním studijním programu, nebo jste přestoupili z jednoho studijního programu do jiného 
a předchozí studium vám bylo uznáno,
• nepřekročil jste standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně 
studovaných studijních programů,
• nejste studentem studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci a mezinárodních smluv,
• nejste studentem na zahraniční cestě v programech mobilit uskutečňovaných na univerzitě, s výjimkou 
zahraničních cest nepřesahujících 14 dnů v kalendářním měsíci,
• nemáte trvalé bydliště v okrese, v němž v rozhodném období akademického roku studujete. 

Stipendijní řád naleznete na: https://mendelu.cz/24997-vnitrni-predpisy-univerzity

V případě splnění podmínek si o toto stipendium musíte požádat v UIS v sekci Moje studium > Portál 
studenta.

Poplatek za komunální odpad

Nezapomeňte, že pokud nemáte trvalý pobyt v Brně nebo nejste občanem České republiky a pobýváte 
tady déle než 3 měsíce, máte povinnost se přihlásit k platbě poplatku za místní komunální odpad. Vše 
potřebné naleznete zde: https://www.brnoid.cz/ks/odpady.

Zahraniční mobility

Fakulta má uzavřenu řadu smluv s nejrůznějšími zahraničními univerzitami po celém světě a nabízí stu-
dentům unikátní příležitosti a zkušenosti vyrazit za studiem či praxí, ať už je to v rámci Evropy či mimo ni. 
V rámci Evropské unie probíhají výměnné pobyty přes program Erasmus+. Mobility mimo EU zastřešují 
programy Bilaterálních dohod a Erasmus+ kreditové mobility. Pro mobility ve střední Evropě je navíc 
možné využít program CEEPUS. 

Díky zahraniční mobilitě si vylepšíte životopis, rozšíříte obzor ve svém oboru, zdokonalíte se v cizím jazyce 
a zažijete dobrodružství plné nezapomenutelných zážitků. Pobyty jsou financované z výše uvedených 
programů. Během zahraničního pobytu dostáváte stipendium, které pokryje zejména rozdíl mezi běžným 
životním nákladům v Česku a v zahraničí. Mobilita je velkou konkurenční výhodou a investicí do vaší pro-
fesní a odborné budoucnosti, která se mnohonásobně zúročí.

Výběrová řízení na zahraniční mobility probíhají dvakrát ročně.

Více informací na https://zf.mendelu.cz/zahranicni-oddeleni

S administrativou zahraničních mobilit vám pomůže zahraniční oddělení fakulty, nebo třeba studentský 
spolek ESN MENDELU Brno. 
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Knihovnické a informační služby Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS)

Na stránce https://uvis.mendelu.cz/icuk-aktuality naleznete informace o otevírací době knihoven a stu-
doven, o nabízených službách a dalších prostorách k využití. Pro půjčování knih a časopisů je nutná 
bezplatná registrace, která platí po celou dobu studia. Registrovat se lze v knihovně nebo v informačním 
centru v budově A.

Knihovní katalog: https://katalog.mendelu.cz

Elektronické informační zdroje: http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje

Knihovní řád: http://uvis.mendelu.cz/knihovni-rad

Rezervace týmových nebo individuálních studoven a seminární místnosti:
http://uvis.mendelu.cz/rezervace-studoven-knihovny-a

Prodejna skript: https://uvis.mendelu.cz/prodejna-skript

Facebooková stránka ÚVIS: @icuk.mendelu

IT služby na MENDELU

Základní služby, které na MENDELU máte k dispozici je využití bezdrátové sítě Eduroam (Wi-Fi připojení), 
studentské kolejní sítě. Co určitě oceníte, jsou služby Office 365 a mnohé jiné.

Více o těchto službách i o návodech na instalaci naleznete na: https://tech.mendelu.cz/navody-postupy

Centrum Sportovních aktivit (CSA)

CSA nabízí širokou nabídku sportovních aktivit, které si během studia můžete zapsat prostřednictvím UIS. 
Za své studium si můžete zapsat až dva sporty zdarma. První z nich vám bude započten jako volitelný 
předmět za 1 kredit. V případě zápisu dalších sportů pak zaplatíte částku 420 Kč za jeden sport na celý 
semestr. Při zápisu sportu se od vás vždy očekává pravidelná docházka.

Všechny dostupné sporty jsou uvedeny v UIS v Katalogu předmětů.

Pokud chcete za sport získat 1 kredit, registrujte se a zapište si předmět „KRED Sport - kredit“ paralelně 
se zapsaným sportem dle vašeho výběru.

CSA pro studenty každý rok připravuje i několik letních a zimních výcvikových kurzů.

Veškeré potřebné informace a kompletní seznam aktivit a kurzů nabízených Centrem sportovních aktivit 
naleznete na: https://csa.mendelu.cz

Facebooková stránka CSA: @CSA.MENDELU

Poradenské a profesní centrum MENDELU (PPC)

Poradenské a profesní centrum MENDELU pořádá rozvojové a vzdělávací kurzy a semináře s nejrůznější 
tématikou. Dále poskytuje individuální poradenství, např. psychologické, studijní, kariérové a další.

Služby PPC jsou pro studenty i zaměstnance naší univerzity zcela zdarma.

PPC také zajišťuje pomoc a podporu studentům se specifickými potřebami.

Více na: https://icv.mendelu.cz/ppc

Facebooková stránka PPC: @poradenstvi.mendelu
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Akademický senát univerzity

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně (AS MENDELU) schvaluje různé záležitosti podle zákona 
o vysokých školách (např. výroční zprávu a rozpočet univerzity a další) a diskutuje o současných výzvách 
a problémech fakult. Každá fakulta má pak ještě svůj fakultní akademický senát.

AS MENDELU se skládá ze čtyř zástupců akademických pracovníků a dvou zástupců z řad studentů 
každé fakulty.

Více informací na: https://senat.mendelu.cz

Studentská komora Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně (SK AS MENDELU)

Studentská komora Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně je tvořena zástupci studentů v AS 
MENDELU. Tzv. studentští senátoři, mají možnost proniknout hlouběji do každodenního chodu univerzity 
a podílet se tak na jejím rozvoji.

Neúčastní se pouze zasedání senátu, příslušných komisí a akademické obce, ale prosazují studentské 
zájmy a jejich úhel pohledu i mimo jednání senátu univerzity. Reprezentují univerzitu na celorepublikové 
úrovni ve Studentské komoře Rady vysokých škol České republiky, spolupracují se studentskými zástupci 
brněnských univerzit na společných aktivitách a přispívají ke studentskému životu na univerzitě.

Studentským senátorem/senátorkou se můžete stát i vy v případě zvolení v řádných či doplňujících 
volbách. 

Facebook SK AS MENDELU: @studentimendel

Akademický senát fakulty (AS ZF MENDELU)

Akademický senát Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (AS ZF MENDELU) schvaluje a pro-
jednává různé dokumenty fakulty (např. podmínky přijetí ke studiu, výroční zprávu fakulty, směrnice a  vy-
hlášky děkanky a další) a diskutuje o současných výzvách, otázkách, záležitostech a problémech fakulty.

AS ZF MENDELU se skládá z 15 členů, z nichž je 5 senátorů zvoleno z řad studentů. Tito tzv. studentští 
senátoři reprezentují studenty ZF jako celek. Zvolení senátoři tvoří dohromady Studentskou komoru 
Akademického senátu ZF MENDELU (SK AS ZF MENDELU). Jejím členem se můžete stát i vy.

Jako student fakulty můžete kontaktovat kteréhokoliv ze studentských senátorů a zeptat se na záleži-
tosti, které vás zajímají. Můžete s ním probrat svůj případný problém nebo návrh na změnu. Váš podnět 
může být dle uvážení senátora na senátu vznesen a diskutován.

Zasedání senátu jsou přístupná i pro vás, jakožto člena akademické obce ZF MENDELU.

Více informací na: https://zf.mendelu.cz/25143-organy-fakulty

Studentská komora Akademického senátu Zahradnické fakulty MENDELU (SK AS ZF MENDELU)

Zástupci studentů v akademických senátech mají možnost proniknout hlouběji do dění na fakultě a při-
spívat tak k jejímu rozvoji.

Jejich aktivita spočívá především v reprezentování studentského pohledu na projednávané záležitosti 
v průběhu zasedání senátu, komunikaci se studenty ZF a jejich informování o aktuálním dění na fakultě. 
Dále úzce spolupracují se studentskými poradci fakulty.

Studentským senátorem/senátorkou se můžete stát i vy v případě zvolení v řádných či doplňujících 
volbách.
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Jak oslovovat na akademické půdě?

Ze začátku budete mít asi největší problém s tím, jak oslovovat své vyučující. Titul, který člověk získal na 
akademické půdě, je výsledkem práce, která není snadná. Umět proto správně oslovit je docela důležitá 
součást života na univerzitě.

Pamatujte na to, že dotyčného oslovujeme vždy nejvyšším dosaženým titulem. V tabulce níže je máte 
takto seřazené až po profesora, který je na univerzitě nejvýše postaveným akademikem.

Titul Kde se píše? Jak oslovovat?

Bc. bakalář/ka před jménem pane bakaláři / paní bakalářko

Mgr. magistr/a před jménem pane magistře / paní magistro

Ing. inženýr/ka před jménem pane inženýre / paní inženýrko

Ph.D. doktor/ka za jménem pane doktore / paní doktorko

Dr. doktor/ka před jménem pane doktore / paní doktorko

CSc. kandidát/ka věd za jménem pane doktore / paní doktorko

RNDr. doktor/ka přírodních věd před jménem pane doktore / paní doktorko

PhDr. doktor/ka filosofie před jménem pane doktore / paní doktorko

doc. docent/ka před jménem pane docente / paní docentko

prof. profesor/ka před jménem pane profesore / paní profesorko

A aby to nebylo tak jednoduché, tak pokud akademik zastává nějakou akademickou funkci, je zvykem jej 
oslovovat touto funkcí. Tedy například pane řediteli, paní děkanko, nebo paní rektorko.

Akademická etika

Čestnost, důvěra, férovost, respekt, zodpovědnost a odvaha. To jsou základní hodnoty, na kterých stojí 
akademická etika, která mimo jiné spočívá v dodržování etických zásad, jež jsou konkrétně popsané 
v etickém kodexu univerzity. Mějte na paměti, že se od vás očekává, že po celou dobu studia a také po 
jeho ukončení, budete tyto zásady a hodnoty ctít a zachovávat, což bude přispívat k příjemnému pro-
středí a udrží integritu na naší fakultě i celé univerzitě.

Etický kodex MENDELU: https://mendelu.cz/24997-vnitrni-predpisy-univerzity

Disciplinární řízení

V případě, že se i přes upozornění a varování dopustíte disciplinárního přestupku (třeba ve formě podvo-
du nebo odevzdání plagiátu), bude s vámi zahájeno disciplinární řízení. Jednání probíhá před disciplinární 
komisí, kde budete muset své činy vysvětlit a na základě jejich závažnosti, vám může komise navrhnout 
různou formu sankce. Konečné rozhodnutí o udělení sankce je v kompetenci děkanky fakulty.

Více o průběhu disciplinárního řízení naleznete v Disciplinárním řádu ZF MENDELU:
https://zf.mendelu.cz/31027-studijni-predpisy

Lékařské služby v Brně

Univerzita má svou univerzitní lékařku, která pečuje o studenty i zaměstnance. V případě akutních zdra-
votních potíží se na ni můžeš obrátit.

Kontakt:
 MUDr. Ladislava Cechová
 Trávníky 1566/10, 613 00 Brno - Černá Pole
 Tel.: 545 211 556
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Ročníkový učitel pro brněnské studenty

Ročníkový učitel je poradce, který je studentům po ruce v Brně tak, aby jim mohl kompetentně radit v 
běžných studijních záležitostech. Rozumí nejen většině procesů a organizaci studia, ale také díky de-
tailní znalosti předpisů fakulty i univerzity vám dokáže poradit v nejrůznějších studijních situacích, nebo 
případně nasměrovat na osobu, která vám určitě pomůže.

Pokud máte dotaz ohledně studia, nebo problém, který nevíte, jak řešit, obraťte se právě na něj.

Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.

proděkan pro pedagogiku a informatiku

+420 545 136 008

radoslav.vlk@mendelu.cz

Podpůrná facebooková skupina

Potřebujete poradit? Nevíte, na koho se obrátit? Pak se přidejte do naší podpůrné facebookové skupiny 
a my vám rádi poradíme. Facebooková skupina s názvem Studenti ZF MENDELU | podpůrná skupina je 
k tomu určena. Poradí vám tady zkušení studentští senátoři a ambasadoři. Poradí vám, pomohou, nasměrují.

Vstup do skupiny mají pouze aktivní studenti Zahradnické fakulty MENDELU, tzn. že hned po zápisu do 
studia se k nám můžete přidat. Při vstupu do skupiny jen vyplňte vstupní otázky tak, abychom mohli váš 
statut studenta ověřit a je to!

Studenti ZF MENDELU | podpůrná skupina: https://www.facebook.com/groups/852888328987744

Kontaktní centrum

Máte nějaký dotaz, řešíte nějaký problém, potřebujete vyřídit žádost? Nejlepší způsob, jak vše jednoduše 
vyřídit online, je napsat nám přes Kontaktní centrum. To naleznete po přihlášení do UIS v sekci: E-agenda 
> Kontaktní centrum. Jedině tak si můžete být jisti, že vaše žádost bude řádně a včas vyřízena.

Důležité kontakty

Studijní oddělení
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.

proděkan pro pedagogiku a informatiku

+420 545 136 008

radoslav.vlk@mendelu.cz

Renata Svobodová

referentka pro studijní záležitosti

+420 519 367 225

renata.svobodova@mendelu.cz

Josef Knézlík

systémový integrátor ZF MENDELU

+420 519 367 229

josef.knezlik@mendelu.cz

Zahraniční oddělení
Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční styky

+420 545 136 043 (Brno), +420 519 367 354 (Lednice)

eva.zallmannova@mendelu.cz

PR oddělení
Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D.

organizačně - technický pracovník

+420 519 367 343

hana.kuchynkova@mendelu.cz

Ivana Josefíková

referentka pro studijní záležitosti

+420 519 367 226

ivana.josefikova@mendelu.cz

Ing. Pavel Čech

systémový integrátor ZF MENDELU

+420 519 367 228

pavel.cech@mendelu.cz

Ing. Patrik Zatloukal

organizační pracovník

+420 519 367 224

patrik.zatloukal@mendelu.cz
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Jak se dostat do kampusu MENDELU?

Tramvají č. 9 např. ze zastávky Hlavní nádraží na zastávku Zemědělská*
Tramvají č. 11 např. ze zastávky Česká na zastávku Zemědělská (pouze pracovní dny)
Trolejbusem č. 25 a 26 na zastávku Lesnická nebo Zimní stadion
Autobusem č. 46 např. ze zastávky Lesná, nádraží na zastávku Zemědělská

Botanická zahrada 
a arboretum
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Zahradnická fakulta MENDELU T +420 519 367 220                            info@zf.mendelu.cz

Valtická 337, 691 44 Lednice www.zf.mendelu.cz

Našli jste nějakou chybu nebo nefugnující odkaz? Máte tip na doplnění dalších důležitých informací?

Napište na hana.kuchynkova@mendelu.cz. Děkujeme.

http://mapy.cz/#x=16.615761&y=49.209970&z=15&d=firm_191599_1&t=s

