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ÚVODNÍ SLOVO

Přestože to ještě možná tak nevypadá, máš před sebou 
důležitou etapu života. Studium na VŠ tě chtě nechtě po‑
znamená. Získáš důležité znalosti, dovednosti, kontakty 
a přátele. Zprvu toho na tebe může být hodně – a od toho 
je tu průvodce, kterého právě držíš v rukou. Ať už jsi stu‑
dent začátečník, nebo pokročilý, věříme, že ti tenhle ma‑
teriál bude k užitku nejen v prvním ročníku.

Abychom tě nezatěžovali zbytečně rozvleklými texty, 
v průvodci najdeš vždy jen základní informace s odkazy na 
místa, kde se toho dozvíš víc. Většina odkazů je ve formě 
QR kódů – ty stačí načíst skrz aplikaci v chytrém telefonu. 
Do vnitřních stran obálky si můžeš dopsat svůj aktuální 
rozvrh, najdeš tady kontakty na důležité lidi, díky základ‑
nímu checklistu se zorientuješ ve všem, co musíš zařídit. 
Průvodce ti poradí i s připojením na wi ‑fi, tiskem nebo ST‑
AGem. Poslední stránky tě nasměrují za tou příjemnější 
částí studentského života  – volným časem a  nočním ži‑
votem.

Průvodcem tě bude provázet náš mozeček Brian. Sleduj 
pozorně jeho tipy!

Pokud někde v příručce uvidíš tento symbol       s textem, 
znamená to, že podrobnější informace jsou na webu UHK. 
Do vyhledávače stačí zadat dané slovní spojení.

Za Referát propagace a komunikace
Matyáš Strnad

Ahoj! Jmenuju se Brian 
a budu tvuj pruvodce.

„CHCEŠ MÍT PŘEHLED O DĚNÍ 

NA UNIVERZITĚ? PŘIDEJ SE NA 

FB DO SKUPINY PRVÁCI NA 
UHK!“
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VÍTEJ NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ!

Tvoje univerzita je mladou, a současně již zavedenou ve‑
řejnou vysokou školou existující od roku 1959. Univerzitu 
tvoří čtyři fakulty:

Pedagogická fakulta
Fakulta informatiky a managementu

Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta

Na nich studuje ve více než stovce akreditovaných studij‑
ních oborů bakalářského, magisterského a  doktorského 
stupně přes 6 000 českých studentů a kolem 500 studen‑
tů zahraničních. Nezaměnitelnou tvář dává univerzitě po‑
stupně budovaný kampus Na Soutoku.

rektor univerzity
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.



6 7

UNIVERZITNÍ OBLEČENÍ

https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/referat-propagace-a-komunikace/obleceni-uhk
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OSLOVENÍ VYUČUJÍCÍCH 

Jak správně oslovovat vyučujícího na chodbě nebo v  e‑
‑mailové zprávě? Mrkni na krátký návod pro orientaci v hi‑
erarchii akademické obce.

KOMU:
Sem zadej e ‑mailovou adresu daného vyučujícího, 
kterou najdeš na webu UHK.

OD:
Doporučujeme používat UHK adresu. Pokud preferuješ svůj soukromý e‑
‑mail, radši zvaž, jestli je to vhodné, ať se neztrapníš adresou typu
mladyzajicek99@volny.cz.

PŘEDMĚT:
Podle něj vyučující hodnotí, jak rychle je třeba odpovědět. Předmět by měl 
jít rovnou k problému. Pokud ho nevyplníš, může vyučujícím e ‑mail spad‑
nout do spamu.

Struktura zprávy

1. Oslovení: Místo klasického pozdravu oslovuj pomocí titulu/funkce. Pro‑
kážeš tím svoji připravenost a zjednodušíš následnou komunikaci.

2. Hlavní sdělení: Napiš stručně, co potřebuješ. Dlouhou zprávou se spous‑
tou omáčky vyučující spíš odradíš. Pokud to zkrátit fakt nejde, připiš na 
konec e ‑mailu stručné shrnutí toho hlavního.

3. Rozloučení: Např. „Těším se na Vaši odpověď.“ nebo: „Děkuji a přeji hezký 
zbytek týdne.“

4. Podpis: Napiš své jméno a příjmení.

5. Zpětná kontrola: Celou zprávu si ještě jednou pročti a věnuj pozornost 
kontrole překlepů a gramatiky. Pomoct může i zkopírování textu do Wordu, 
který ti to hlavní podtrhne. Co když budeš mít v textu chyby a vyučující si 
jich všimne? O takovýhle první dojem určitě nestojíš!

Vážená paní docentko Ontovědělová,

rád bych se zeptal, zda bych se u Vás mohl příští týden zastavit na 
krátkou konzultaci mé seminární práce na téma Strach z osobních 
setkání.

Předem děkuji za zvážení.
František Nehněvajsa

„PŘI PSANÍ E ‑MAILU KTERÉMU‑

KOLIV VYUČUJÍCÍMU SI NA 

WEBU NAJDI JEHO TITUL A DLE 

TOHO POUŽIJ OSLOVENÍ.“

mailto:doc.ontovedelova%40uhk.cz?subject=Konzultace
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Pedagogická fakulta (PdF)

Děkanát: budova C, nám. Svobody 301,
  Hradec Králové

Studijní oddělení 
budova C (místnost 12043)
Vedoucí: Mgr. Martina Kučerová
Úřední hodiny: 
pondělí  13:00–15:30
úterý  8:00–9:30
středa  13:00–15:30
čtvrtek  8:00–9:30
pátek   8:00–9:30, 13:00–15:00 
  (pouze pro celoživotní vzdělávání   
  a kombinovanou formu studia)
Telefon:  +420 493 331 105
E ‑mail:  pdf.studijni@uhk.cz
Korespondenční adresa:
  Univerzita Hradec Králové, 
  Studijní oddělení PdF, 
  Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
O fakultě
Naše Pedagogická fakulta UHK („peďák“ nebo „pajdák“) je nej‑
starší fakulta celé univerzity a dobré jméno má i mezi ostatní‑
mi podobnými fakultami v ČR. Na fakultě se kromě budoucích 
učitelů potkáš i  se studenty dalších neučitelských programů, 
např.  v  oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tě‑
lovýchovné a  umělecké. Absolventům je podle typu studijního 
programu udělován titul bakalář, magistr nebo doktor. Na fakultě 
studuje víc než 3 000 studentů v bakalářských, magisterských 
i doktorských studijních programech – v prezenční i v kombino‑
vané formě studia. Kromě toho na fakultě studuje přibližně 1 300 
účastníků různých forem celoživotního vzdělávání.

PdF na sociálních sítích

 /pdf.uhk.cz  @pdf_uhk.cz

 @PdF_UHK  PdF UHK

Kde probíhá výuka?
budova A (OSV – katedra českého jazyka a literatury, katedra 
německého jazyka a literatury, katedra pedagogiky a psycho‑
logie, katedra ruského jazyka a literatury, katedra sociální pa‑
tologie a sociologie, katedra sociální pedagogiky, katedra spe‑
ciální pedagogiky, ústav primární a preprimární edukace):
•  nejbližší zastávky MHD: Heyrovského, Zimní stadion, Fa‑

kultní nemocnice.

budova C (děkanát a studijní oddělení):
• nejbližší zastávky MHD: Adalbertinum, Ulrichovo náměstí.

budova E (katedra kulturních a náboženských studií, katedra 
anglického jazyka a  literatury, katedra francouzského jazyka 
a literatury):
• nejbližší zastávky MHD: Tesla, Pyrám.
budova F (hudební katedra):
• nejbližší zastávka MHD: Adalbertinum.

budova H (katedra tělesné výchovy a sportu):
• nejbližší zastávky MHD: Hotel Garni, Koupaliště Flošna.

budova P (katedra výtvarné kultury a textilní tvorby):
• nejbližší zastávka MHD: Adalbertinum, Zimní stadion.

děkan Pedagogické fakulty
doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

mailto:pdf.studijni%40uhk.cz?subject=
https://www.facebook.com/pdf.uhk.cz
https://www.instagram.com/pdf_uhk.cz/
https://twitter.com/pdf_uhk?lang=cs
https://www.youtube.com/channel/UCqY5q2T7HNBegI6T_wrxkLA
https://www.facebook.com/pdf.uhk.cz
https://www.instagram.com/pdf_uhk.cz/
https://twitter.com/pdf_uhk?lang=cs
https://www.youtube.com/channel/UCqY5q2T7HNBegI6T_wrxkLA
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Fakulta informatiky a managementu (FIM)

Děkanát: budova J, Hradecká 1249/6,
  Hradec Králové

Studijní oddělení 
budova J (místnost 91070)
Vedoucí: Ing. Lenka Košťálová
Úřední hodiny: 
pondělí  8:00–10:00
úterý  13:00–15:00
středa  8:00–10:00
čtvrtek  13:00–15:00
Telefon:  +420 493 332 222
E ‑mail:  studijni.fim@uhk.cz
Korespondenční adresa:
  Univerzita Hradec Králové,
  Studijní oddělení FIM,
  Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

O fakultě
Fakulta informatiky a  managementu UHK („FIMka“) pro 
studenty rozvíjí perspektivní obory, které úzce propojuje 
s praxí. FIMáků je na UHK momentálně kolem 1 500 a stu‑
dují v těchto programech: aplikovaná informatika, finanční 
management, management cestovního ruchu a informační 
management. Fakulta úspěšně rozvíjí i  mezinárodní spo‑
lupráci a nabízí ti řadu možností výjezdů v rámci Evropské 
unie i mimo ni. Na chodbách i ve výuce potkáš spoustu za‑
hraničních studentů. Samozřejmě nedílnou součástí čin‑
nosti je taky výzkum a spolupráce s aplikovanou sférou.

FIM na sociálních sítích

 /fim.uhk.cz  @fim.uhk.cz

 @fimuhk  FIM UHK

Kde probíhá výuka?
Výuka FIM probíhá primárně na budově J a  v  Objektu 
společné výuky (budova A) v  univerzitním kampusu Na 
Soutoku. Nejbližší zastávky MHD: Heyrovského, Zimní sta‑
dion, Fakultní nemocnice.

děkan Fakulty informatiky a managementu
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

mailto:studijni.ﬁm@uhk.cz
https://www.facebook.com/fim.uhk.cz
https://www.instagram.com/fim.uhk.cz/?hl=cs
https://twitter.com/fimuhk?lang=cs
https://www.youtube.com/channel/UCGZ3E3NXQW0_rmjfEy0foiA
https://www.facebook.com/fim.uhk.cz
https://www.instagram.com/fim.uhk.cz/?hl=cs
https://twitter.com/fimuhk?lang=cs
https://www.youtube.com/channel/UCGZ3E3NXQW0_rmjfEy0foiA
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vyučuje i řada unikátních studijních programů, jako je napří‑
klad počítačová podpora v  archivnictví, latinskoamerická 
studia a africká studia. Od akademického roku 2017/2018 
rozšířil oborové zaměření fakulty Ústav sociální práce, kte‑
rý vzdělává další čtyři stovky studentů.

FF na sociálních sítích

 /ff.uhk.cz  @ff.uhk

 @FF_UHK  Filozofická fakulta UHK

Kde probíhá výuka?
Výuka na fildě probíhá primárně na budově B:
• nejbližší zastávky MHD: Adalbertinum, Ulrichovo ná‑

městí.
Některé předměty se však mohou vyučovat na budově E, 
kde také probíhá převážná část výuky Ústavu sociální prá‑
ce:
• nejbližší zastávky MHD: Tesla, Pyrám.

Filozofická fakulta (FF)

Děkanát: budova B, nám. Svobody 331,
  Hradec Králové

Studijní oddělení 
budova B (místnost 22200)
Vedoucí: Ing. Eva Letochová
Úřední hodiny: 
úterý 9:00–11:00, 13:00–14:30
středa 9:00–11:00
pátek 9:00–11:00, 12:30–13:30
Telefon:  +420 493 331 220
E ‑mail:  studijni.ff@uhk.cz
Korespondenční adresa:
  Univerzita Hradec Králové,
  Studijní oddělení FF, 
  Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

budova E (místnost 51008)
Referentka: Mgr. Kateřina Loskotová
Úřední hodiny: 
úterý 13:00–15:00
středa 7:30–9:30
pátek 7:30–10:30, 13:00–14:00
Telefon:  +420 493 331 515

O fakultě
Na Filozofické fakultě UHK („fildě“) s tebou studuje skoro 
900 studentů v bakalářských, navazujících magisterských 
a  doktorských studijních oborech. Fakulta nabízí studijní 
obory tradičního zaměření, archeologii, archivnictví, filo‑
zofii, historii, politologii nebo sociologii. Vedle nich se ale 

děkan Filozofické fakulty
Mgr. Jan Prouza, Ph.D.

https://www.facebook.com/ff.uhk.cz/
https://www.instagram.com/ff.uhk/?hl=cs
https://twitter.com/ff_uhk?lang=cs
https://www.youtube.com/channel/UCLiaW8jfYCZOL4VrAKBiYWg
https://www.facebook.com/ff.uhk.cz/
https://www.instagram.com/ff.uhk/?hl=cs
https://twitter.com/ff_uhk?lang=cs
https://www.youtube.com/channel/UCLiaW8jfYCZOL4VrAKBiYWg
mailto:studijni.ff@uhk.cz
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Přírodovědecká fakulta (PřF)

Děkanát: budova S, Hradecká 1285,
  Hradec Králové

Studijní oddělení 
budova S (místnost 74740)
Vedoucí: Hana Čejková
Úřední hodiny: 
pondělí 8:00–10:00, 13:30–14:30
úterý 8:00–10:00, 13:30–14:30
pátek 8:00–10:00, 13:00–14:00
Telefon:  +420 493 332 721
E ‑mail:  prf.studijni@uhk.cz
Korespondenční adresa:
  Univerzita Hradec Králové,
  Studijní oddělení PřF, 
  Rokitanského 62,̈ 500 03 Hradec Králové

O fakultě
Přírodovědecká fakulta UHK („přírodověda“) byla založe‑
na 1.  září  2010 s  katedrami biologie, fyziky, chemie, ma‑
tematiky a  informatiky (dnes katedra aplikované kyber‑
netiky). Tvoje fakulta je ta nejmladší na UHK a  studují 
na ní nejen budoucí učitelé přírodních věd, ale i chemici, 
toxikologové, fyzici, systematičtí biologové a  ekologové, 
finanční matematici a  informatici. Spousta z nich vyjíždí 
každoročně studovat do Evropy i mimo ni, např. do Portu‑
galska, Japonska nebo Brazílie.

PřF na sociálních sítích

 /prf.uhk.cz  @prf_uhk

 prf.uhk.cz

Kde probíhá výuka?
Výuka na PřF probíhá vždy na budově S  v  kampusu Na 
Soutoku. Nejbližší zastávka MHD: Heyrovského, Zimní sta‑
dion, Fakultní nemocnice.

děkan Přírodovědecké fakulty
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

mailto:prf.studijni@uhk.cz
https://www.facebook.com/prf.uhk.cz/
https://www.instagram.com/prf_uhk/?hl=cs
https://www.youtube.com/channel/UCcpTtV2XGPQqp52TIyk2MRg
https://www.facebook.com/prf.uhk.cz/
https://www.instagram.com/prf_uhk/?hl=cs
https://www.youtube.com/channel/UCcpTtV2XGPQqp52TIyk2MRg
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PRAKTICKY UNIVERZITNÍM SVĚTEM

Slovníček základních pojmů

Akademický rok
Nejde o školní rok zažitý na základkách a středních školách. 
Univerzitní akademický rok se dělí na dva semestry – každý 
se skládá z přibližně 13 týdnů výuky. Po zimním i  letním se‑
mestru následuje zkouškové období, které trvá asi 6 týdnů.

Předměty
Dělí se na povinné, povinně volitelné a nepovinné. Ve STA‑
Gu jsou označené písmeny A, B a C. Povinné předměty mu‑
síš splnit všechny. Když nezvládneš zkoušku, musíš si před‑
mět zapsat další rok znovu.

Přednášky
Jde o  výklad látky předmětu vedený většinou garantem 
(doktor, docent, profesor). Přednášky nejsou povinné, ale 
pokud chceš v předmětu uspět, je dobré na ně chodit.

Kredity
Slouží ke kontrole plnění studijních povinností. Každý před‑
mět je ohodnocen nějakým počtem kreditů, které získáš po 
jeho úspěšném absolvování. Studijní a zkušební řád udává, 
že pro úspěšné splnění podmínek k  postupu do dalšího 
roku musí student získat v  roce předchozím alespoň 40 
kreditů.

Semináře/cvičení
Bývají praktičtější než přednášky. Studenti se v nich více 
zapojují, diskutují, počítají, dělají pokusy atd. Tyto hodiny 
jsou povinné a zapisuje se na nich docházka!

Zápočet
Je to v podstatě taková brána ke zkoušce. Některé před‑
měty jsou zakončené jen zápočtem, některé mají zápo‑
čet i zkoušku a některé jen zkoušku. Zápočet se uděluje 
např. po úspěšném splnění písemného testu nebo po ode‑
vzdání eseje.

Zkouška
Může být písemná, ústní, praktická… Po jejím zdolání zís‑
káš známku (A, B, C, D, E, F) a odpovídající počet kreditů 
(pokud tedy neschytáš F). Hlavně si pamatuj, že máš jen 
dva opravné termíny – celkem tedy na zvládnutí zkoušky 
tři pokusy!

Mezi povinně volitelnými předměty si můžeš vybrat, kte‑
ré chceš, ale musíš z nich získat minimální počet kreditů 
(určuje fakulta).

Nepovinné předměty jsou pro tebe jen doplňkem v přípa‑
dě zájmu.

„POTŘEBNÉ KREDITY NASBÍRAT 

MUSÍŠ, JINAK UKONČENO STUDI‑

UM MŮŽE TI BÝT. HMMM…“
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Nezapomeň vyřídit
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Studijní plán a důležité termíny

ZIMNÍ SEMESTR

Předmět          Zápočet   Zkouška         Termín       Kredity    Známka    Splněno

:

:

Předmět          Zápočet   Zkouška         Termín       Kredity    Známka    Splněno
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LETNÍ SEMESTR

Předmět          Zápočet   Zkouška         Termín       Kredity    Známka    Splněno

:

:

Předmět          Zápočet   Zkouška         Termín       Kredity    Známka    SplněnoStudijní plán a důležité termíny
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STAG

IS/STAG je informační systém určený pro elektronickou 
správu STudijní AGendy na UHK, který pokrývá funkce od 
přijímacího řízení až po vydání diplomu. Slouží ke správě 
studijních programů, oborů, předmětů, studijních plánů, 
výjezdů studentů, k zápisu na předměty a ke zkouškám, 
zapisování hodnocení, evidenci bakalářských a  diplomo‑
vých prací, sestavování rozvrhů, a má mnoho dalších uži‑
tečných funkcí.

Jak se do STAGu přihlásit?
Pro studenty je přístupný webový portál na adrese 
stag.uhk.cz – přihlásíš se do něj pomocí stejných přístu‑
pových údajů jako do sítě UHK.

V  prváku se setkáš s  Registrací na rozvrhové aktivity  – 
jednoduše je to tvorba rozvrhu pro celý semestr. Jak na 
to?

Zevrubnější informace o  všech funkcích STAGu najdeš 
v naší IT poradně.

IT poradna

Průkaz studenta UHK

Jednou z prvních věcí, která je nezbytná k životu na univer‑
zitě, je průkaz studenta UHK.

Použiješ ho skoro na všechno: tisk a kopírování, vstup do 
knihovny a do univerzitních budov, učeben či šatních skří‑
něk nebo vjezd na centrální parkoviště univerzitního kam‑
pusu Na Soutoku.

Informace o žádostech o studentskou kartu chodí vždy už 
s dopisem o přijetí ke studiu. Instrukce pak najdeš na sa‑
motné žádosti, která se vyplňuje online, a svou kartu si mů‑
žeš vyzvednout hned po zápisu v Centru služeb UHK v Ob‑
jektu společné výuky (budova A) vedle knihovny. Vystavení 
průkazu studenta UHK je zpoplatněno částkou 150 Kč, prů‑
kaz studenta UHK s licencí ISIC tě přijde na 300 Kč. Detailní 
informace o průkazu studenta najdeš tady

Centrum služeb UHK

Tvoje první kroky na univerzitě nejspíš povedou do hlavní‑
ho Centra služeb UHK (CS UHK) v Objektu společné výuky 
(OSV = budova A).

CS obecně pomáhají se vším, co tě může trápit: kopírová‑
ní a tisk, přihlášení do systému, zapomenuté heslo, dobití 
studentského průkazu atd.

http://stag.uhk.cz
https://www.uhk.cz/file/edee/fakulta-informatiky-a-managementu/studium/studijni-oddeleni/dokumenty/navody-is/stag/vyber-predmetu-a-prihlaseni-rozvrhovych-aktivit.docx
https://www.uhk.cz/file/edee/fakulta-informatiky-a-managementu/studium/studijni-oddeleni/dokumenty/navody-is/stag/vyber-predmetu-a-prihlaseni-rozvrhovych-aktivit.docx
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-informacnich-technologii-uhk/it-poradna/is-stag
https://www.uhk.cz/file/edee/fakulta-informatiky-a-managementu/studium/studijni-oddeleni/dokumenty/navody-is/stag/vyber-predmetu-a-prihlaseni-rozvrhovych-aktivit.docx
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-informacnich-technologii-uhk/it-poradna/is-stag
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-sluzeb-uhk/identifikacni-karty#student
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-sluzeb-uhk/identifikacni-karty#student
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Centra služeb najdeš i na budovách B, C a J.

Telefon:  +420 493 331 383
E ‑mail:  centrum.sluzeb@uhk.cz, karty@uhk.cz

Centrum služeb UHK můžeš navštívit od pondělí do pátku, 
popř. i v sobotu. Aktuální otevírací dobu a detaily o posky‑
tovaných službách najdeš tady

Přihlášení do počítačové sítě a wi ‑fi

Pro přihlášení do počítačové sítě budeš potřebovat přístu‑
pové údaje (uživatelské jméno a heslo), které dostaneš už 
u zápisu.

Tak jak je to běžné kdekoliv jinde, i  internet na naší uni‑
verzitě běhá bezdrátově. Síť wi ‑fi na UHK je připojena 
do mezinárodního projektu eduroam (název wi ‑fi), který 
v rámci Česka zastřešuje sdružení CESNET.

V telefonu nastavíš síť jednoduše (a hlavně bezpečně) po‑
mocí aplikace CAT: cat.eduroam.org

Info o přihlašování na různých platformách, změně hesla, 
e ‑mailu, zprovoznění wi ‑fi apod. najdeš tady

Eduroam

„ZMÍNĚNÝ CESNET ZAJIŠŤUJE 

PRO STUDENTY ZDARMA 

I DALŠÍ SLUŽBY.“

Web konference

bezpečné uschování, sdílení 
a synchronizace až 100 GB dat: 
owncloud.cesnet.cz

rychlé sdílení a krátkodobá 
úschovna dat (až 500 GB): 
filesender.cesnet.cz

rozhraní pro provádění 
náročných výpočtů: 

metacentrum.cesnet.cz

online schůzky a semináře 
v prostředí webového pro‑

hlížeče: meetings.cesnet.cz

mailto:centrum.sluzeb@uhk.cz
mailto:karty@uhk.cz
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-sluzeb-uhk
http://cat.eduroam.org
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-informacnich-technologii-uhk/it-poradna/uvodni-informace-pro-nove-uzivatele
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-sluzeb-uhk
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-informacnich-technologii-uhk/it-poradna/uvodni-informace-pro-nove-uzivatele
http://owncloud.cesnet.cz
http://filesender.cesnet.cz
https://metavo.metacentrum.cz/cs/
http://meetings.cesnet.cz
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SOUTĚŽ

 Sleduj @uhk_cz, čekej na zadání a soutěž 
 o univerzitní oblečení!

#prvaknaUHK

https://www.instagram.com/uhk_cz/
https://www.instagram.com/uhk_cz/
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Samoobslužné kopírování a tisk

I  když žijeme v  digitální době, občas budeš potřebovat 
něco vytisknout nebo okopčit. Na univerzitě je rozmístěno 
několik samoobslužných tiskáren, které zvládnou i skeno‑
vání dokumentů do e ‑mailu. K využití služby je nutné mít 
platný průkaz studenta UHK nabitý dostatečným kredi‑
tem.

Detailní návod, kde a  jak se kopíruje a tiskne, najdeš na 
webu pod kotvou Tisk a kopírování.

Dobíjení karty

Kredit na kartě si můžeš dobít na dobíjecích místech  – 
minimální dobíjená částka je 20 Kč, maximální 1 500 Kč. 
Poplatky za kopírování a  tisk najdeš v aktuálním ceníku 
center služeb. 

Tisk a kopírování

„DOBÍJEJ SI POUZE TAKOVOU 
VÝŠI KREDITU, KTEROU BĚHEM 

STUDIA VYUŽIJEŠ, PROTOŽE 
NEVYUŽITÝ ZŮSTATEK NA 

KARTĚ JE NEVRATNÝ!“

Intranet UHK – intranet.uhk.cz

Jedná se o personalizované interní webové stránky, které 
slouží jako informační portál. Obsahují nástroje a propo‑
jení s  ostatními aplikacemi na UHK. Obsahují informace 
jako jsou změny ve výuce, aktuality, konzultační hodiny 
vyučujících a další potřebné věci ke každodenní činnosti 
na univerzitě.

Microsoft Office 365

Jako student UHK máš možnost používat bezplatně balík 
aplikací MS Office 365 i ve svém soukromém počítači. Ba‑
lík obsahuje např. praktického poštovního klienta Outlo‑
ok, 1 TB úložiště dokumentů OneDrive, umožňuje on ‑line 
editaci dokumentů ve Wordu či Excelu nebo pořádání 
webové konference přes Skype. O všech funkcích se infor‑
muj tady

Mobilní aplikace

Pokud chceš mít všechny důležité studijní informace neu‑
stále po ruce, určitě se ti bude hodit mobilní aplikace. Jako 
student UHK máš na výběr rovnou dvě. Obě jsou zdarma 
a díky napojení na STAG nabízí řadu užitečných funkcí. Je 
jen na tobě, která ti bude víc sedět!

https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-sluzeb-uhk/casto-kladene-dotazy
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-sluzeb-uhk/casto-kladene-dotazy
http://intranet.uhk.cz
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-informacnich-technologii-uhk/it-poradna/office-366
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/centrum-informacnich-technologii-uhk/it-poradna/office-366
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Stipendium 

Studium na vysoké škole je náročné nejen časově, ale 
i finančně. S finanční stránkou ti může univerzita trochu 
pomoct stipendijním programem. Pravidla pro výplatu sti‑
pendií upravuje Stipendijní řád UHK, který je k dispozici na 
Úřední desce univerzity. Na jednotlivých fakultách se výše 
stipendií liší. Základní předpoklad pro získání stipendia je 
vyplnění tvého čísla účtu ve STAGu! Na Úřední desce na‑
jdeš další detailnější informace.

UHK HELPER

MOJE UHK

https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty?dir=%2Fvnitrni-predpisy%2Fstipendijni-rad
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.weissar.uhkhelper
https://apps.apple.com/app/id1350680728
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.unizone.uhk
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty?dir=%2Fvnitrni-predpisy%2Fstipendijni-rad


38 39

Stipendium Podmínky Částka a vyplácení

Prospěchové

Vážený studijní průměr od 
1,0 do 1,5. 3 000 Kč–60 000 Kč

Zisk nejméně 60 kreditů, 
neuzavřené a nepřerušené 
studium.

Od druhého akademického 
roku za prospěch v roce 
předchozím.

Úspěšné absolvování 
nejméně 4 klasifikovaných 
předmětů.

Mimořádné

Uděluje se za: vynikající 
studijní výsledky, vědecké, 
výzkumné, vývojové nebo 
umělecké a další tvůrčí vý‑
sledky, vynikající sportovní 
výsledky, významná čin‑
nost konaná ve prospěch 
UHK.

Různé částky i v průběhu 
akademického roku.

Popř. jako podpora studia/
stáže v zahraničí.

Jednorázově před odjezdem 
do zahraničí.

Ubytovací

Studium v prezenční formě, 
student bez vyměřeného 
poplatku za studium.

Aktuálně 15,94 Kč za den.

Trvalé bydliště mimo obce 
uvedené v příloze č. 1 
Stipendijního řádu.

Vyplácí se 2x ročně (za 
období od 1. 1. do 30. 6. 
a 1. 9. až 31. 12.).

Sociální
Tíživá finanční situace. Individuální dle posouzení 

příslušnými orgány.

Potvrzení od ČSSZ. Zpětně za jednotlivá čtvrt‑
letí akademického roku.

Lékařská péče 

Co dělat, když tě najednou přepadne moribundus, bolest 
v  krku nebo jiná zdravotní komplikace? Můžeš vyrazit 
domů ke svému praktickému lékaři, nebo se můžeš zare‑
gistrovat u univerzitního lékaře a řešit to v Hradci. Postačí 
ti k tomu občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny 
a samozřejmě průkaz studenta UHK (ISIC).

MUDr. Petra Hošková
přízemí bloku A2 v areálu vysokoškolských kolejí Na Kotli 
1147 (zastávka Hotel Garni), Hradec Králové
Telefon:   +420 495 263 067
Ordinační doba:
po, st, čt, pá   7:00–13:00 
út    12.00–18.00
Dalším zdravotnickým zařízením je Fakultní nemocnice 
Hradec Králové, kde najdeš Pohotovost pro dospělé i Zub‑
ní pohotovost.

Ubytování v HK

Hlavně nezaspat! Pokud chceš bydlet na kolejích, žádosti 
o ubytování na Vysokoškolských kolejích UHK se podávají 
ještě před začátkem semestru!

„PŘÍPADNĚ MŮŽEŠ ZAJÍT 

NA POLIKLINIKU III HRADEC 

KRÁLOVÉ, KTERÁ JE KOLEJÍM 

BLÍŽ NEŽ NEMOCNICE.
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Vysokoškolské koleje
Palachovy koleje („Palachárny“) tvoří komplex 7 bloků 
s  kapacitou 864 míst. Všechny byty jsou dvoupokojo‑
vé. Pokoje jsou dvoulůžkové, nebo třílůžkové. V  kuchyni 
je lednička a  elektrický vařič. Za poplatek můžeš využít 
prádelnu s pračkami a sušičkami. Přímo na kolejích si taky 
můžeš zahrát stolní tenis nebo potrénovat hru na klavír.

Telefon:   +420 493 336 000, +420 493 336 103
E ‑mail:   koleje@uhk.cz 

Spolubydlení
Taky můžeš sehnat pár spolužáků a zařídit si spolubydlení 
na privátu. Na internetu najdeš spoustu inzerátů na stu‑
dentské bydlení.

Koleje

spolubydlení Hradec Králové

Stravování na VŠ 

Aneb jak neumřít hlady, a přitom nezruinovat vlastní pe‑
něženku.

Malé zakousnutí nebo osvěžení:
 Staffim café (relaxační zóna budovy J),
 bufet na Áčku (1. patro budovy A),
 Kafekára (přízemí budovy A).

Obědy pro studenty:
 Menza Na Kotli,
 Školní jídelna, Hradecká,
 Kampus Bistro (nově otevřeno).

„KAM NA MENÍČKO V HRADCI? 
MRKNI NA MENICKA.CZ.“

mailto:koleje@uhk.cz
http://menicka.cz
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/sprava-vysokoskolskych-koleji
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Univerzitní knihovna

Univerzitní knihovnu UHK najdeš v budově A. Knihy vyhle‑
dávej prostřednictvím knihovního katalogu Advanced Ra‑
pid Library ARL – arl.uhk.cz.

Nedílnou součástí nabídky knihovny jsou e ‑zdroje  – od‑
borné databáze a e ‑knihy. Ve všech předplacených vědec‑
kých databázích můžeš vyhledávat prostřednictvím služ‑
by EBSCO Discovery Service (EDS).

Pokud narazíš na něco, co v  naší knihovně chybí, můžeš 
využít meziknihovní výpujční službu (MVS).

Kromě tisíců svazků k zapůjčení v knihovně nakoupíš taky 
publikace vydané na UHK v nakladatelství Gaudeamus – 
a to včetně studijních skript!

Telefon:  +420 493 331 333
E ‑mail:   knihovna@uhk.cz 

EBSCO

Univerzitní knihovna

Informačně ‑poradenské a kariérní centrum 

Přechod ze střední na univerzitu není jednoduchý a  pro 
někoho to může být skutečná výzva. Důležité je si to včas 
přiznat a vědět, na koho se obrátit pro radu. Pro tyhle pří‑
pady funguje na naší univerzitě Informačně ‑poradenské 
a kariérní centrum. To se skládá z pěti navzájem propo‑
jených sekcí, kterými jsou: Kontaktní místo a informační 
servis, Sociální poradenství, Psychologická a terapeutic‑
ká podpora, Podpora studentů se specifickými potřebami 
Augustin a Kariérní centrum.

Veškeré informace o službách centra ale i o situacích, kte‑
ré tě mohou potkat, tipy a rady najdeš v nové E ‑příručce 
dostupné tady

Web:   uhk.cz/ipakc
Telefon:  +420 493 331 389
E ‑mail:   poradna@uhk.cz

         /ipakcuhk   ipakc_uhk

„PŘI STUDIU NA VŠ MÁ SPOUSTA STUDENTŮ NĚJAKOU BRIGÁDU. KA‑RIÉRNÍ WEB UHK TI MŮŽE POMOCT SE SHÁNĚNÍM A URČITĚ SE TI BUDE HODIT I PO UZAVŘENÍ STUDIA.“KARIERA.UHK.CZ

http://arl.uhk.cz
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/univerzitni-knihovna/databaze-a-e-zdroje
mailto:knihovna@uhk.cz
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/univerzitni-knihovna
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/ipakc/dokumenty?dir=/e-prirucka
http://www.uhk.cz/ipakc
mailto:poradna@uhk.cz
http://www.facebook.com/ipakcuhk
https://www.instagram.com/ipakc_uhk/?hl=cs
http://kariera.uhk.cz
https://www.facebook.com/ipakcuhk/
https://www.instagram.com/ipakc_uhk/?hl=cs
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/ipakc/dokumenty?dir=/e-prirucka
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/univerzitni-knihovna/databaze-a-e-zdroje


44 45

Šatny a skříňky na ukládání věcí

V létě to problém nebývá, ale v zimě se ti určitě nebude 
chtít tahat od přednášky k přednášce s kabátem a dalšími 
věcmi. V kampusu UHK je hned několik možností, kam si 
můžeš nadbytečné věci odložit. Podrobnosti najdeš tady

Akademické ceremoniály

Studiem na VŠ se stáváš členem akademické obce, která 
má jistá společenská pravidla a existuje v ní několik slav‑
nostních obřadů. U  všech se očekává společenský dre‑
sscode.

Imatrikulace
Jedná se o  slavnostní ceremoniál „zapsání“ do matriky 
studentů, přijetí do akademické obce a slib, že budeš zod‑
povědně plnit své studentské povinnosti. Všemu přihlíží 
děkan a další osobnosti fakulty i univerzity. Imatrikulace 
se většinou konají až po začátku semestru, cca v polovině 
října.

Sponze
Ceremoniál určený k udělení titulu absolventům bakalář‑
ského stupně studia. Sponze se konají po státnicích, ale 
pro přesné termíny vždy sleduj e ‑mail a web.

Promoce
Podobný ceremoniál, na kterém probíhá oficiální předání 
magisterských a  inženýrských akademických titulů, ale 
třeba taky tzv. „malého doktorátu“. Termíny sleduj na e‑
‑mailu a webu UHK.

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Studijní nebo pracovní zkušenost v  zahraničí zvýší tvou 
uplatnitelnost na trhu práce, zlepší tvé jazykové doved‑
nosti, osamostatní tě a posune tě dál v životě i ve studiu.

Díky UHK je tato zkušenost přístupnější. Možnost zahra‑
ničního studia nebo stáže využívají každý rok přes tři 
stovky studentů UHK.

Neváhej se zastavit na zahraničním oddělení tvojí fakulty, 
kde ti poradí s výběrem zahraniční univerzity, vhodným 
programem pro tvůj obor a informují tě o finanční podpo‑
ře. UHK nabízí stipendia, která pokryjí rozdíly v nákladech 
na studium nebo stáž v zahraničí. O vypsání výběrového 
řízení tě bude informovat tvé zahraniční oddělení.

https://fim.uhk.cz/kroky/cz/navody/satny-skrinky
https://fim.uhk.cz/kroky/cz/navody/satny-skrinky
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Fakulta Kontaktní osoba E ‑mail Telefon

PdF Ing. Petra Nosková petra.noskova@uhk.cz  493  331  141

FIM Monika Hebková monika.hebkova@uhk.cz 493  332  209

FF Mgr. Markéta Bořilová marketa.machacova@uhk.cz 493  331  218

(studijní pobyty Erasmus)

FF Mgr. Martina Eliášová martina.eliasova@uhk.cz 493  331  212

(pracovní stáže Erasmus, 
mimoevropské mobility)

PřF Mgr. Pavla Holubová pavla.holubova@uhk.cz 493  332  817

„DÍKY PROGRAMU ERASMUS+ SE MŮŽEŠ SNADNO 
DOSTAT DO ZAHRANIČÍ ZA STUDIEM NEBO STÁŽÍ 

V EVROPĚ. NICMÉNĚ I MIMO EVROPU MÁ UHK SM‑
LOUVY S DESÍTKAMI UNIVERZIT. KTERÉ TO JSOU? 

MRKNI SEM UHK.CZ/ZAHRANICI

Co zařídit před odjezdem?

Jednou z prvních zkušeností ze studia v zahraničí je zaři‑
zování všeho potřebného doma ještě před odjezdem. Až 
opadne nadšení z pozitivního výsledku výběrového řízení, 
pusť se do nutné administrativy. Opět platí, že každá fa‑
kulta může mít tento proces nastavený trochu jinak. Zá‑
kladní body toho, co musíš zařídit, jsou tady:

Nakonec se stejně pro jistotu zastav na zahraničním od‑
dělení a ujisti se, že je vše zařízeno.

mailto:petra.noskova@uhk.cz
mailto:monika.hebkova@uhk.cz
mailto:marketa.machacova@uhk.cz
mailto:martina.eliasova@uhk.cz
mailto:pavla.holubova@uhk.cz
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/zahranici
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KULTURA NA UHK

Univerzita Hradec Králové není jen vzdělávací institucí, ale 
i středem kulturního dění, do kterého se můžeš směle za‑
pojit i ty. 

Pro výtvarníky a jejich výstavy jsou tu Galerie T a Galerie 
P. Pokud tě baví zpěv, můžeš najít uplatnění ve Smíšeném 
sboru. V případě, že rád hraješ na nějaký hudební nástroj, 
určitě vyhledej Komorní orchestr UHK.

Kultura a sport

https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/zijeme-uhk/kultura-a-sport
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Co tě čeká na UHK v akademickém roce 
2019/2020

Welcome to UHK party

Noc vědců

Týden vědy a techniky

Společenský večer

International Day

Slavnostní pojmenování náměstí Václava Havla 
v rámci festivalu Cesta ke svobodě

Knižní veletrh

JobStart

eDerby univerzit Univerzitní hokejové derby

Zkouškové

Dny otevřených dveří

Ples UHK

Sheep ples

Univerzitní sportovní odpoledne
a Akademik run

Zkouškové

Další události najdeš tady

https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/kalendar-akci
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/kalendar-akci
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STUDENTSKÉ ORGANIZACE

Na UHK jsou i studenti, které nebaví jen chodit na seminá‑
ře a hned po nich domů. Ti jsou členy řady spolků a pořá‑
dají přednášky, výlety, diskuze, promítání filmů, výstavy, 
párty a spoustu dalších aktivit. Pokud tě některý ze spol‑
ků zaujme, na webu se o něm dočteš víc! 

AISEC

Akademický filmový klub UHK

ESN Buddy System HK

Hradecká studentská sekce České archivní společnosti 

Politologický klub FF UHK 

Skriptum – divadelní soubor UHK

Sociologický klub SH1UK

Student Gaming Academy 

Studentská unie UHK 

Studentský historický klub UHK

Studentský klub archeologie UHK

Studentský klub Libomudravna

Studentský klub Salaš

Studentský klub ÚSP

Studentské organizace

https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/studentske-organizace
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/zijeme-uhk/kultura-a-sport/akademicky-filmovy-klub
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/studentske-organizace
https://www.buddyhk.cz
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/studentske-organizace/studentska-unie
https://www.salas.hk/
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/studentske-organizace/hradecka-studentska-sekce-ceske-archivni-spolecnosti
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/studentske-organizace/politologicky-klub-ff-uhk
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/studentske-organizace/studentsky-historicky-klub-uhk
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/studentske-organizace/studentsky-klub-ustavu-socialni-prace
https://www.facebook.com/sh1uk/
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/studentske-organizace/student-gaming-academy
https://aiesec.cz
http://uni.uhk.cz/ff/kfsv/?page_id=20458
https://www.facebook.com/DivadloSkriptum/
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Studenská komora Akademického senátu UHK

Akademický senát jako celek schvaluje rozpočet i  další 
vnitřní předpisy univerzity, volí rektora a kontroluje správ‑
né fungování univerzitních institucí.

Studentští senátoři se pravidelně setkávají s vedením fa‑
kult i  univerzity, můžou ti tak zprostředkovat informace 
o dění na UHK z první ruky.

Studentská komora má stejné zastoupení jako akademici, 
jako student máš proto možnost skrz senátory upozorňo‑
vat na problémy, které ti objektivně ztěžují studium. Stačí 
se ozvat.

Když budeš chtít být ještě aktivnější, každé tři roky (občas 
častěji, když někomu zanikne mandát a není za něj náhra‑
da) se konají studentské senátní volby, v nichž se můžeš 
ucházet o hlasy spolužáků a o senátorské křeslo. 

Akademický senát

VZHŮRU DO MĚSTA!

Je úplně jedno, jaká hudba se ti líbí, jaké čteš knížky, jestli 
preferuješ klasické, nebo alternativní divadlo, jestli máš 
radši hollywoodské blockbustery, nebo různorodější svě‑
tovou kinematografii – v Hradci Králové se v žádném pří‑
padě nudit nebudeš. Město se totiž může pochlubit boha‑
tým kulturním životem. Tady alespoň krátký výčet toho, 
kdy a kde se můžeš v Hradci trochu „zkulturnit“.

https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/organy/akademicky-senat
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HLAVNÍ KULTURNÍ UDÁLOSTI V HK

Další události najdeš tady

https://www.hkinfo.cz/cs/sezonni-akce.html
https://www.hkinfo.cz/cs/sezonni-akce.html
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Doprava v Hradci

Nejlepší volbou pro rychlý a snadný pohyb po městě je díky 
husté síti cyklostezek kolo nebo koloběžka. Ve městě je při‑
bližně 80 km cyklotras. U nákupního centra Futurum si můžeš 
navíc kolo bezpečně zaparkovat v unikátní cyklověži. V pří‑
padech, kdy se z jakéhokoliv důvodu nehodí cestovat kolmo, 
pěšky či koloběžením, je zde spolehlivá městská hromadná 
doprava ve formě autobusů a trolejbusů. Jízdní řády a další 
náležitosti najdeš na stránkách Dopravního podniku města 
Hradce Králové nebo v aplikaci Jízdní řády IDOS. Více na
dpmhk.cz.

Pokud chceš využít MHD naplno, bude se ti hodit městská kar‑
ta. Ta funguje jako časová jízdenka nebo elektronická peně‑
ženka. Navíc se dá používat jako průkaz ve Studijní a vědecké 
knihovně, na letním koupališti Flošna a v celoročně otevře‑
ném wellness, pro vstup do městských lázní (aquacentra 
i plaveckého bazénu) a do Knihovny města Hradce Králové.

Městskou kartu ti vydají v Infocentru, na Terminálu hromad‑
né dopravy nebo přímo v budově, kde sídlí Dopravní podnik 
města Hradce Králové.

Sport v Hradci

Hradec Králové je taky město plné sportovců. Krásné prostře‑
dí městských lesů je ideální pro běžce, in ‑line bruslaře, cyk‑
listy, jezdce na koních nebo pěší procházky. Máme tu několik 
víceúčelových sportovních hal, koupaliště Flošna, Městské 
lázně, golfové a několik minigolfových hřišť, střelnice, lezecké 
stěny a lanová centra, skatepark. Více na hkinfo.cz/sport.

Univerzitní sportovní klub Hradec Králové (USKHK)
USKHK nabízí řadu sportovních aktivit pro děti, studenty i do‑
spělé. Ke zlepšení své fyzické kondice můžeš využít řadu kur‑
zů z odvětví fitness nebo zážitkové kurzy, případně si můžeš 
taky kolektivně zasportovat. USKHK nabízí více než desítku 
kurzů za nízké ceny, přátelskou atmosféru, zkušené lektory. 
Kromě toho se můžeš stát členem našeho týmu a realizovat 
své nápady.

USKHK = úsilí, síla a kondice. Více na webu nebo na 
uskhk.zs@gmail.com.

USKHK

http://www.dpmhk.cz
http://hkinfo.cz/sport
mailto:uskhk.zs@gmail.com
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/zijeme-uhk/kultura-a-sport/univerzitni-sportovni-klub


60 61

Reprezentuj Univerzitu Hradec Králové

Děláš nějaký sport na závodní úrovni? Chceš reprezento‑
vat svoji univerzitu na Českých akademických hrách nebo 
jiných závodech? Zaregistruj se na uskhk.cz a napiš, v ja‑
kém odvětví chceš dostávat informace o závodech. Za své 
úspěchy můžeš získat i mimořádné stipendium. Více infor‑
mací tady

http://uskhk.cz
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/zijeme-uhk/kultura-a-sport/ceske-akademicke-hry
https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/zijeme-uhk/kultura-a-sport/ceske-akademicke-hry
https://www.universitas.cz
https://www.universitas.cz
https://www.facebook.com/UniversitasCZ/
https://twitter.com/universitascz
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