
Příručka prváka 

2022/2023 

 

 FOTOGRAFOVÁNÍ NA ISIC:  - nejlépe hned po zápisu                          
       - budova A, fotograf je v suterénu  
       - přichystejte si občanský průkaz 

  Pokud se nevyfotíte nejpozději do konce srpna, nebude pro Vás  
  připravena karta ISIC na Úvodu do studia.   

 

 CO JEŠTĚ ZAŘÍDIT BĚHEM PRÁZDNIN:   - pro studium NIC 😊 

     Během prázdnin není potřeba ohledně studia nic dělat, zjišťovat ani  
  zařizovat, nemusíte (ani nemůžete) si zapisovat předměty apod.  

 

 ÚVOD DO STUDIA:  15. 9. 2022 (čtvrtek) 

o od 8:00 do 12:00,  budova Q, posluchárna Q 01 

  Zde dostanete login a heslo pro vstup do univerzitního informačního 
  systému (UIS), kartu ISIC a veškeré obecné informace o studiu. 

o od 13:00 do 15:00, budova B 

  Setkání s garantem vašeho studijního programu, informace o náplni  
  studijního programu, praxích apod.  

 

 IMATRIKULACE:  19. 9. 2022 (pondělí) dopoledne,                   
      budova A, AULA 

Slavnostní zahájení studia, ve společenském oděvu, bez účasti 
rodičů. Čas konání imatrikulace bude sdělen na Úvodu do studia. 

 

 ZAČÁTEK VÝUKY:  19. 9. 2022 (pondělí) odpoledne 

  Rozvrh výuky uvidíte po přihlášení do UIS, tj. až po Úvodu do studia.  



                                                                     

S t u d i j n í  o d d ě l e n í  L D F :  
 

 Ing. Miluše Blechová  - tel. 545 134 003, 739 341 966 

 vedoucí, studijní referentka  

 Bc. – LESN, TROPY, MYSL  
 NMg. – LI, KI, TBD, EUFOR 
 

 Bc. Hana Čerteková  - tel. 545 134 006, 778 970 166 

 přijímací řízení, studijní referentka 

 Bc. – Stavby na bázi dřeva 
 NMg. – Stavby na bázi dřeva 
 

 Bc. Jana Králová  - tel. 545 134 004, 778 978 141 

 studijní referentka 

 Bc. – TMZD, DESGN, TVN, ARBO 
 NMg. – TMZD, DESGN, NI 

 

 Ing. Renata Valová - tel. 545 134 005, 778 970 165 

 praxe, stipendia, studijní referentka 

 Bc. – KRAJN  
 

 Mgr. Ing. David Sís  - tel. 545 134 007, 739 341 964 

 přijímací řízení EUFOR                                                      

 studium v zahraničí (Erasmus a jiné) 
 

Úřední hodiny: 

 

 PO 12:30 -- 14:30 

 ÚT   9:00 -- 11:30 

 ST   9:00 -- 11:30 

 ČT       --------- 

 PÁ   9:00 -- 11:30 

Během prázdnin jsou úřední 

hodiny VŽDY VE STŘEDU    

od 9:00 do 11:30                     

a od 13:00 do 14:30 

Po předchozí domluvě 

s referentkou lze přijít i jindy.  

 

I T  o d d ě l e n í :  
 

Ing. Alice Malá     - tel. 545 134 303     alice.mala@mendelu.cz  
 systémový integrátor (problémy s UIS) 
 
Ing. et Ing. Miroslav Cepl  - tel. 545 134 047     miroslav.cepl@mendelu.cz 
 pracovník informačních technologií 
 

 

 

Internet:   http://www.ldf.mendelu.cz/ 

Facebook:   https://www.facebook.com/ldf.mendelu 

Info pro prváky: https://prvaci.mendelu.cz/  ← MOC UŽITEČNÉ - PŘEČÍST !! 

 

https://www.facebook.com/ldf.mendelu
https://prvaci.mendelu.cz/


                                                                     

STUDIUM na LDF 

 

Pravidla studia? Studijní a zkušební řád. 

Studijní a zkušební řád obsahuje veškeré podstatné informace a pravidla týkající se 

studia. Najdete ho na webu fakulty v sekci „Informace studijního oddělení“. Jsou v něm 

uvedena veškerá práva a povinnosti studentů MENDELU a je potřeba jej PŘEČÍST! 

Práva studentů jsou například:  

- včasné vypisování zkoušek s dostatečným počtem termínů 

- přerušení studia (maximálně lze přerušit na ½ standardní délky studia) 

- změna formy studia (u oborů vyučovaných jak v prezenční, tak v kombinované 

formě studia) 

Povinnosti studentů jsou například: 

- kontrola univerzitního e-mailu minimálně každých 7 dní  

- kontrola údajů v UIS (osobní údaje – změny hlásit na studijním oddělení) 

- kontrola zadaných známek vyučujícím (nelze reklamovat po delší době) 

- zdržet se podvodného jednání 

 

Jízdní řád fakulty? Harmonogram! 

Výuka probíhá podle Harmonogramu akademického roku dostupného v UIS, na webu 

fakulty a na nástěnce studijního oddělení. Každý semestr (zimní, letní), se dělí na 

období výuky a období zkoušek. Výuka předmětu obvykle zahrnuje přednášky, cvičení 

a terénní cvičení. Na přednáškách je obvykle vysvětlena látka teoreticky, ve cvičení je 

tato látka procvičena ve skupinách. Jsou ale i předměty bez přednášek nebo naopak 

bez cvičení. Terénní cvičení (tzv. výjezdy) bývají několik dnů až týdnů každý semestr.  

Pozor:  

Zkouškové v zimním semestru je kratší než to v letním. Na zkoušky sice bývá 

vypsáno více termínů, ale ty poslední se rychle obsadí. Kdo zkoušku neudělá (třeba 

proto, že ji tak odkládal, až už nebyly termíny), musí předmět opakovat v některém 

dalším semestru. Každý předmět lze studovat max. dvakrát, na povolení děkana 

třikrát (ale nárok na povolení třetího zápisu předmětu máte jen dvakrát za studium).  

 

 

 



                                                                     

Studijní plán, kredity 

Studium probíhá podle studijního plánu příslušného oboru, který najdete v UIS v Portále 

studenta („Kontrola plánu“). Ve studijním plánu najdete povinné a povinně volitelné 

předměty. Za absolvování předmětů získáváte kredity. Za celé bakalářské studium je 

potřeba získat 180 kreditů (tříleté studium); u čtyřletého oboru (Design nábytku) je to 

240 kreditů, tj. přibližně 30 kreditů za semestr. 

Dále je možno studovat volitelné předměty ze všech fakult MENDELU dle vlastního 

zájmu.  

Pozor: 

Pro postup do 2. semestru je potřeba v prvním semestru získat alespoň 12 kreditů. 

Pro postup do jakéhokoli dalšího semestru během studia je nutno získat alespoň  

40 kreditů za předchozí dva semestry.  

Student, který splnil podmínky pro postup, sám provede E-zápis v UIS a sestaví si 

rozvrh na další semestr. 

 

Zapisování předmětů 

1. Registrace (až od druhého semestru!) 

Probíhají vždy koncem semestru, studenti si „objednávají“ předměty na 

následující semestr. Povinné předměty přidá UIS do registrace automaticky, 

student si musí sám navolit především povinně-volitelné a volitelné předměty, o 

které má zájem. Výsledky registrace slouží vedení fakulty k rozhodnutí, které 

předměty budou skutečně v následujícím semestru otevřeny.  

 

2. E-zápis (až od druhého semestru!) 

Probíhá vždy před začátkem semestru po dobu jednoho týdne a spouští se 

studentům postupně (podle různých kritérií, například i prospěchu). Studenti si 

v této fázi předměty skutečně na pevno zapisují a mohou si přidat i další, pokud 

je v nich volná kapacita. Také si vybírají konkrétní cvičení. Kdo se k zápisu 

dostane dříve, má šanci se vyhnout nepopulární výuce v pátek odpoledne…  

 

3. Změny po zápise 

Probíhají během prvních dnů výuky (do 25. 9. 2022), kdy je stále ještě možnost 

zapisované předměty v UIS přidávat nebo odebírat.  

STUDENTI 1. ROČNÍKU SI V TOMTO OBDOBÍ ZAPÍŠOU VYBRANÝ JAZYK, 

sportovní aktivity a případně semináře (např. chemii) podle doporučení 

vyučujících. 

Povinné předměty vám UIS zapíše automaticky a ROZVRH NA PRVNÍ (ZIMNÍ) 

SEMESTR BUDETE MÍT PEVNĚ DANÝ. Výběr cvičení a volitelných předmětů 

bude možný až od druhého semestru.  

 



                                                                     

Volba jazyka 

Ve studijním plánu všech oborů je povinný jeden světový jazyk. Můžete si vybrat 

ANGLIČTINU nebo NĚMČINU, proto UIS tyto předměty označuje jako povinně-

volitelné. V prvním ročníku se studuje obecný jazyk (v zimním i letním semestru), ve 

druhém ročníku navazuje odborný jazyk (odborná terminologie ve vybraném jazyce).  

Doporučení:  

Vyberte si ten jazyk, ve kterém jste lepší. Výuka obecného jazyka začíná na středně 

pokročilé úrovni, není možné začínat s novým jazykem na úrovni začátečníka!      

Jste-li v obou jazycích na podobné úrovni, vyberte si raději němčinu (němčinářů 

bývá vždy méně).  

 

Uznávání předmětů 

Je možno podat žádost o uznání předmětů z předchozího studia na VŠ nebo na 

základě certifikátu (jazyky). Zkoušky z předchozího studia lze uznat nejpozději do 5 let 

od jejich vykonání. Uznávají se pouze předměty hodnocené známkou A – C, nebo 

předměty ukončené zápočtem. 

FORMULÁŘ žádosti o uznání předmětů si na studijním oddělení vyzvedněte co 

nejdříve, žádost je nutno podat nejpozději do konce září. Kdo má údaje pro vstup do 

UIS, může žádost podat přes Kontaktní centrum v Portále studenta (formulář 009_Z: 

Žádost o uznání předmětu).  

Všechny předměty z předchozího studia se uznávají hned na začátku studia v jedné 

žádosti, i když jsou ve studijním plánu až v dalších semestrech. Pokud budete chtít 

uznat předměty z jiné VŠ, zajistěte si ze studijního oddělení původní VŠ výpis známek a 

sylaby předmětů, které přiložíte k žádosti. Pokud chcete uznat předměty z LDF, pak tyto 

přílohy nejsou nutné. Pro uznání jazyka bude nutné přiložit k žádosti kopii příslušného 

certifikátu.  

 

Zkouška nebo zápočet? 

Některé předměty jsou zakončené tzv. „zápočtem“ za splnění zadaných úkolů, jiné 

písemnou nebo ústní zkouškou. Některé mají nejdříve zápočet (tzv. průběžný), po jehož 

úspěšném složení je student připuštěn ke zkoušce. Podmínky pro úspěšné ukončení 

předmětu vám sdělí vyučující na první hodině. Také je najdete v sylabu předmětu v UIS. 

Pokud zkoušku neuděláte na první pokus, máte ještě dva opravné termíny.  

Úspěšně složená zkouška je hodnocena známkou A-E, při neúspěchu je udělena 

známka F. Známky vyučující zaznamenávají do E-indexu v UIS. 

 

 



                                                                     

Stipendia  

Výplata stipendií se řídí Stipendijním řádem MENDELU.  

- Ubytovací stipendium – nárok mají všichni studenti v prvním studiu, pokud mají 

bydliště mimo okres Brno-město, bez ohledu na to, zda bydlí na kolejích, na 

privátě nebo dojíždějí z domova. Žádost se podává v UIS – bude ukázáno na 

Úvodu do studia. 

 

- Prospěchové stipendium – nárok má student s prospěchem do 1,5 za celý 

ročník, žádost se podává po zápisu do dalšího ročníku (pozor – pro zisk 

„červeného diplomu“ nesmíte mít během celého studia z žádného předmětu 

známku „E“) 

 

- Sociální stipendium – podmínky najdete ve Stipendijním řádu MENDELU. 

 

Podávání žádostí 

Veškeré žádosti určené děkanovi fakulty nebo na studijní oddělení se podávají 

prostřednictvím aplikace KONTAKTNÍ CENTRUM, kterou najdete v UIS v Portále 

studenta. Jsou tam různé formuláře pro různé situace (např. žádost o přerušení studia, 

žádost o přiznání a výplatu stipendia, prohlášení o zanechání studia apod.). Pokud 

nenajdete formulář, jaký potřebujete, použijte formulář „Obecná žádost“.  

Doporučení:  

Pokud během studia narazíte na jakýkoliv problém nebo vám budou scházet nějaké 

informace, obraťte se na svou studijní referentku (osobně na studijním oddělení,            

e-mailem nebo telefonicky).  

 

 

 

 

 

 



                                                                     

ISIC - mezinárodní studentská karta 

V rámci MENDELU:  

 v menze – ISIC lze „nabít“ penězi, kterými pak v menze platíte za jídlo; 

 v univerzitní knihovně – k půjčování knih a skript; 

 na studijním oddělení – k identifikaci; 

 ke vstupu do některých prostor (učeben), které jsou na čip (včetně arboreta); 

 ke vstupu do Informačního centra, počítačové učebny, studovny a čítárny; 

 ke vstupu na koleje MENDELU.   

 

Mimo univerzitu ISIC slouží: 

 k prokázání nároku na slevy od různých poskytovatelů včetně zahraničních; 

 k prokázání studia při žádosti o studentský průkaz na městskou dopravu. 

Platnost se musí od 2. ročníku každoročně obnovovat zakoupením revalidační známky 

za poplatek stanovený rektorem (objednání a platba přes aplikaci „Objednávky“ v UIS, 

vyzvednutí známky na studijním oddělení). 

Studenti kombinovaného studia nemají nárok na ISIC, je jim proto vystavována Karta 

studenta MENDELU bez mimouniverzitních výhod.  

  

 

Lékař pro studenty MENDELU 

 
MUDr. Ladislava Cechová 
Trávníky 1566/10, 61300 Brno, Černá Pole 

 
Tel.     545 211 556 

 
 
Ordinační hodiny:  
 
Pondělí  12:00 - 18:00 
Úterý   07:30 - 13:30 
Středa  07:30 - 13:30 
Čtvrtek  07:30 - 13:30 
Pátek   07:30 - 13:30 

 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní oddělení LDF přeje všem             

nově zapsaným studentům                     

hodně úspěchů při studiu! 

 

 

  


