FAQ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Některé otázky, na něž se často ptáte, jsou společné pro všechny obory a odpovědi na ně najdete
ve všech FAQ.
➢ 
Do kdy je nutno podat přihlášku a kde najdu formulář a kolik přihlášek mohu podat?
Přihláška se podává elektronicky, nepotřebujete tedy žádný vytištěný formulář. Na každý studijní
program musíte podat přihlášku zvlášť. Přihlášky lze podávat do 28. února 2021.
K podání přihlášky slouží tato webová stránka:https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
Přihlášek může podat, kolik chcete, jen nezapomeňte, že za každou podanou přihlášku musíte
zaplatit poplatek.
➢ Jak probíhají přijímačky? Jsou na každý studijní program jiné? Kdy budou přijímačky
probíhat? Mohu na přijímačky, i když budu maturovat v září?
Přijímací zkoušky se budou konat v termínu 8. – 11. června 2021.
I pokud vás čeká maturita až v září, přijímaček se zúčastnit můžete. Úředně ověřenou kopii
maturitního vysvědčení studijnímu oddělení doložíte až při zápisu do studia .
Přijímací zkouška do bakalářského i magisterského programu Ochrana ŽP probíhá formou
pohovoru. Dobře cílenými otázkami zjistíme, co vás z přírodních předmětů zajímá nejvíce – tím si i
ověříme vaše znalosti. Zeptáme se, co vás ke studiu láká, kterému odvětví ŽP byste se rádi
věnovali, zjistíme, co vše o něm víte, a zda máte i nějakou představu, jak řešit současné
nejpalčivější environmentální problémy. Věřte, že na tuto otázku neexistuje špatná odpověď – ať
už vás napadne jakékoliv řešení, znamená to, že nad problémem přemýšlíte. A to my chceme!
U chemických, biologických, geologických a geografických směrů jsou různé studijní programy a
předmět přijímací zkoušky se může lišit. Projděte si proto jejich FAQ.
➢ 
Jde to i bez přijímaček?
Jde, ale něco za něco ;-)
Do 10. května musíte na studijní oddělení doručit doklad o tom, že jste splnili kritéria k upuštění
od přijímaček (formulář najdete zde). Jaká kritéria to jsou?
·

dobrým studijním průměr z vybraných předmětů,

·
úspěšní řešitelé vybraných olympiád a soutěží (např. úspěšní řešitelé KSICHT, různých kol
olympiád či SOČ),

·

uchazečům, kteří dosáhnou předepsaný percentil v Národních srovnávacích zkoušek SCIO

Které předměty, která kola olympiád, které soutěže a hlavně to, jak doložit, že jste je absolvovali,
naleznete nastránkách pro uchazeče o studium.
➢ 
Matematika, tělocvik a cizí jazyky
Matematika bývá strašák, a mnozí z vás by se jí raději vyhnuli. V bakalářském studijním plánu OŽP
je matematika ale povinná. Bez matematiky to bohužel nejde, takové už přírodovědné obory jsou
– musíte si umět spočítat kolik znečišťujících látek se vám z půdy/vody podařilo v experimentu
odstranit ;-) Ale nebojte se, nejlepší bude, když se zeptáte přímo studentů, co se v matematice
probírá, a jak to oni zvládli.
Tělocvik je v našem studijním plánu povinný, výběr je opravdu široký (lezení na stěně, volejbal,
plavání, atletika, kanoistika, curling….). Přírodovědec by měl být tělesně zdatný, čeká ho
zdolávání výšek i hlubin při odběru vzorků! Pochopitelně můžete být ze zdravotních důvodů od TV
osvobozeni. Prohlédněte si webKatedry TV(sekciStudium– 1. ročník).
Výuka cizích jazyků je na přírodovědecké fakultě dobrovolná, není tedy součástí ani našeho
studijního plánu. Jazykové kurzy jsou na naší fakultě koncipovány jako kurzy zájmové, tzv. kurzy
celoživotního vzdělávání, a proto se na nich student finančně spolupodílí. Více zjistítezde.
➢ Jak vypadá rozvrh? Vybírám si předměty sám, nebo jsou pevně stanoveny? Jsou
přednášky povinné? Dá se při studiu pracovat?
Studijní
plányjsou doporučené, to znamená, že vám např. doporučujeme absolvovat Matematiku
v 1. ročníku. Je to lepší, protože další předměty už mohou navazovat na znalosti probrané v
Matematice. A takto je to i ostatními povinnými předměty – my víme, proč vám je doporučuje v
určitém pořadí, protože na sebe navazují svým obsahem. Pokud se vám ale nepodaří splnit
předmět v doporučeném roce, neznamená to, že pro vás studium končí. Povinný předmět musíte
splnit kdykoliv během 3 let vašeho bakalářského studia (2 let v případě studia navazujícího
magisterského). Dále jsou součástí studijního plánu tzv. povinně volitelné předměty – my vám
nabídneme balíček, z něhož si musíte (to je povinnost) vybrat (to je ta volitelnost). Kolik předmětů
si vybíráte z toho balíčku je stanoveno celkovým počtem kreditů za PV předměty za celé tři roky.
Které předměty si vyberete a kdy je budete absolvovat je na vás, dohromady musí dát stanovený
počet kreditů.
Přednášky jsou ze zákona nepovinné, zato praktická cvičení a laboratorní cvičení povinná jsou. Ale
uznejte sami, není lepší si přednášku poslechnout, než pak číst 200 stran anglické učebnice?
Co se týče rozvrhů, naší povinností je zajistit, aby se žádný povinný předmět v doporučeném roce
studia nepřekrýval. U povinně volitelných to je již těžko zajistitelné (předmětů je mnoho a
můžete si je plnit v kterémkoliv roce, zajistit aby se nikdy nepřekrývaly je matrix :-)), přesto se o
to snažíme. Je tedy možné, že se vám na poprvé stane, že si zapíšete povinné a nějaký ten

povinně volitelný předmět a zjistíte, že se v rozvrhu překrývají – pak nezbývá, než se z jednoho z
nich odepsat, a zaspat si ho za rok. Jak asi tušíte, moc volnou roku tvořit si rozvrh podle svého mít
nebudete.
Přesto se dá u studia pracovat, zeptejte se přímo našich studentů – ti vám nejlépe řeknou, jak se
jim studium a práce/brigáda podařil skloubit.
➢ 
Dá se během studia vycestovat do zahraničí?
V tuto chvíli, kdy nám řádí pandemie, se to zdá jako pohádka, ale buďme optimističtí!
Nejsnadnější způsob, jak si během studia odskočit do zahraničí podívat se, jak to učí jinde, je
program Erasmus. Bohužel s odchodem UK z EU se do Anglie již přes Erasmus nedostanete. Náš
ústav má podepsány bilaterální smlouvy s univerzitami v Itálii, Rakousku, nově zajišťujeme
Ženevskou univerzitu. Lze však využít bilaterálních smluv uzavřených jiným
pracovištěm/katedrou. Vždy však musíte projít výběrovým řízením. Výjezd do zahraničí však
doporučujeme zejména magisterským studentům – mají méně povinných předmětů a studium je
hodně zaměřeno na diplomovou práci. Proto zde výjezd na semestr či déle nevadí, obvykle je
právě spojen s prací na diplomce. U bakalářských studentů je výjezd možný, ale obvykle se
neobejde bez nutnosti prodloužení studia (to lze o rok bezplatně), protože pak student nestíhá
plnit povinné předměty. V žádném případě vás ale od výjezdu do zahraničí nechceme odrazovat!
Rozhodně se na to zeptejte našich studentů , mnozí z nich si někam do zahraničí během studia
odskočili.
➢ Je ve studiu OŽP něco specifického, co jinde není?
Určitě :-)
U magisterského studia je to povinná praxe, minimálně 14 dní, ale může být i delší. Ústav má
podepsány smlouvy s mnoha pracovišti, výzkumnými i komerčními, s úřady atd, absolvováním
praxe nakouknete do realného světa.
Během studia se setkáte s mnoha vyučujícími, kteří pracují ve komerční sféře, pro EU a jiné
instituce, a mají chuť své zkušenosti předávat dál. Jejich bohaté zkušenosti právě z reálného světa
jsou neocenitelnou předností našeho studia.
Jsou na fakultě i mimostudijní aktivity? Kde studenti nejčastěji bydlí? Která kolej je nejlepší?
Kde se dobře najím? Jsou chemické předměty na OŽP těžké? A laborky? Už někdy někomu něco
bouchlo?
Zeptejte se na cokoliv, naši studenti i profesoři vám rádi odpoví!

