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1.   Provozně ekonomická fakulta
2.   PEF – CEMS
3.   PEF - katedra jazyků
4.   Rektorát, ITS
5.   Aula
6.   Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
7.   Fakulta lesnická a dřevařská
8.   Technická fakulta
9.   Kolej A + zdravotní středisko
10. Kolej BCD
11. Kolej EFG, restaurace G
12. Kolej JIH, restaurace JIH
13. Menza, restaurace „Na farmě“
14. Klub "C"
15. SportCentrum, katedra tělesné výchovy
16. FAPPZ - katedra veterinárních disciplín
17. Výukové skleníky
18. TF - laboratoře a dílny
19. TF - kruhový pavilón, studentský klub
20. FAPPZ - pavilon A
21. FAPPZ - pavilon B
22. FAPPZ - meteorologická stanice
23. Zdravotní středisko pro zaměstnance
24. Unico - Agric
25. Studijní a informační centrum,  kongresová hala
26. FAPPZ - pokusná stáj
27.      Pavilon PEF - FLE

Kontaktní pracovníci na 
jednotlivých fakultách

Umístění poradenského střediska 
v areálu ČZU v Praze
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Fakulta agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů (FAPPZ)
Ing. Jitka Voženílková, CSc.
1. patro, č. dveří 112
tel.: +420 224 384 668
e-mail: vozenilkova@af.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (PEF)
doc. Ing. Marie Prášilová, CSc. 
4. patro, č. dveří 417
tel.: +420 224 382 235
e-mail: prasilova@pef.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)  
Ing. František Stehlík
přízemí FLD, č. dveří L127             
tel.: +420 224 383 710
e-mail: stehlik@fld.czu.cz

Fakulta životního prostředí (FŽP)   
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
2. patro, č. dvěří 264
tel.: 224 382 132
e-mail: pech@fzp.czu.cz

Technická fakulta (TF)
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
pavilon 1, přízemí, č. dveří 41/II
tel.: +420 224 383 137
e-mail: masekj@tf.czu.cz

Fakulta tropického zemědělství (FTZ)
Ing. Lucie Ackermann Blažková, Ph.D.
rektorát, 1. patro, č. dveří 108
tel.: +420 224 382 163
e-mail: blazkoval@ftz.czu.cz

Studijní a informační centrum (SIC)
PhDr. Hana Landová
SIC, 1. patro, č. dveří 211
tel.: +420 224 384 002
e-mail: hanalandova@sic.czu.cz

Další informace na: www.ivp.czu.cz

Institut vzdělávání
a poradenství



• poskytuje studijní, edukační a profesní 
poradenství, a to jak zájemcům o studium na 
ČZU se zdravotním postižením, tak i studentům 
ČZU se zdravotním postižením

• poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU 
se zrakovým, sluchovým a řečovým postižením

• zajišťuje tlumočnické služby pro neslyšící 
studenty ČZU

• organizuje kurzy prostorové orientace pro 
nevidomé studenty ČZU

 
• poskytuje speciální intervence  pro studenty 

ČZU se specifickými poruchami učení a pro 
studenty ČZU s chronickým onemocněním

• iniciuje odstraňování architektonických bariér na 
ČZU pro zpřístupnění studia na ČZU studentům 
s omezenou mobilitou

• zajišťuje asistenční služby pro studenty ČZU 
 s omezenou mobilitou (doprovod, spolubydlení, 

tutoring, asistence při studiu)

• spolupracuje s kontaktními pracovníky pověřenými 
na jednotlivých fakultách, vysokoškolských 
ústavech a v dalších součástech ČZU, podporou 
studia studentů se speciálními potřebami, jakož

 i  s pracovníky studijních oddělení ČZU

• poskytují informace o  podmínkách studia  
 na  jednotlivých fakultách  ČZU pro studenty 
 se speciálními potřebami, a to včetně  

přijímacího řízení i následného studia

• spolupracují s poradenským střediskem 
 pro studenty ČZU se speciálními potřebami, 
 se studijními odděleními a s odbornými 

pracovišti fakult při zajišťování služeb 
 pro studenty se speciálními potřebami

• získávají od studentů ČZU se speciálními 
potřebami zpětnou vazbu na kvalitu 
poskytovaných  služeb

vzniklo na podzim roku 2006 v rámci 
uskutečňování dlouhodobého záměru ČZU 
na podporu studia osob se speciálními 
potřebami na ČZU v Praze. Činnost střediska 
odborně a organizačně garantuje Institut 
vzdělávání a poradenství ČZU v Praze.

Pracoviště
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 12/89, Praha 6 – Suchdol
kolej F
místnosti v přízemí (bezbariérový přístup)
tel.: +420 224 382 066

Provozní doba
(během akademického roku)
Středa:  9:00 – 14:00
Návštěvu střediska doporučujeme dojednat 
předem s pracovníky střediska telefonicky či 
e-mailem.

Pracovníci střediska
Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
tel.: +420 730 192 008
e-mail: krahulcova@ivp.czu.cz

Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
tel.: +420 606 494 950 
e-mail: votava@ivp.czu.cz
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