
A dál? Latina, jazyk středověkých vzdělanců. Uměli by dnešní studenti zazpívat alespoň 
první sloku studentské hymny? A je to vůbec důležité? Snad. Ačkoliv… Jací vlastně jsou 
studenti 21. století – studenti generace Y a brzy už generace Z? Sdružují se ve student-
ských organizacích, aby pořádali přednášky a besedy, pomáhali studentům ze zahraničí, 
podporovali výjezdy našich studentů nebo podali pomocnou ruku nově nastupujícím ko-
legům. Spolupracují. Jsou tvůrčí, pracovití a inspirativní. Pomáhají těm, kdo pomoc potře-
bují. Dívají se kolem sebe. Není jim lhostejné prostředí, kde žijí, a není jim lhostejné dění 
ve společnosti. Bádají. Tvoří. Sportují. Že to je pohled růžovými brýlemi? Že všechny tyto 
pojmy mají ve studentském světě také svoje protiklady? Možná. Pojďme se však v našem 
časopise vydat za příběhy kladných hrdinů. (Exempla trahunt ;-)) 

Gaudeamus igitur…

Studentská  
komora AS ZČU 
Akademický senát je vrcholným orgánem každé veřejné 
vysoké školy v České republice. Je tvořen akademiky ze 
všech fakult univerzity a svoji podstatnou a nezastupi-
telnou roli v něm mají také studenti. Studentská komora 
je tak vrcholným studentským zastupitelským orgánem. 
Na Západočeské univerzitě má studentská komora cel-
kem 20 členů – po dvou z každé fakulty a dva studenty 
doktorských studijních programů. Tvoří tak třetinu 
členů Akademického senátu ZČU. Členové studentské 
komory jsou voleni na dva roky. 

Kromě samotného akademického senátu mají členové 
studentské komory své zastoupení také v různých komi-
sích a pracovních skupinách ve vedení ZČU, a mohou 
tedy ovlivňovat celou řadu rozhodnutí. Hlavním úkolem 
Studentské komory ZČU je hájit zájmy studentů, a tedy 
i studentských organizací. Ty totiž komora podporuje 
a jejich činnost také částečně koordinuje. Předsedou Stu-
dentské komory Akademického senátu ZČU je v součas-
né době Jan Pokorný z Fakulty ekonomické ZČU. 

StudFest
StudFest – to je název akce, kterou pro své kole-
gy, studenty ZČU, připravili zástupci studentských 
organizací. Nepsaným podtitulem tohoto festivalu 
studentských organizací byla přeměna pasivních 
studentů na aktivní. Cílem bylo představit studentské 
organizace působící na ZČU, seznámit studenty s tím, 
co jim samotným může členství v takové organizaci 
přinést, a ukázat, jak lze roky vysokoškolského studia 
využít na maximum.

Na StudFestu se letos v dubnu představilo dvanáct 
studentských organizací a spolků – AIESEC, IA-
ESTE, ESN, ELSA, Stavovská unie studentů ZČU, 
Koordinátoři Fakulty elektrotechnické (KOO FEL), 
Přednáškový klub, AEGEE, UWB Racing Team 
Pilsen, Otevřeno, Arabfest a Akademici Plzeň. Pro-
gram byl tvořen přednáškami o činnosti studentských 
organizací, workshopy a panelovými diskusemi. 

„Studentské organizace jsou ideální variantou pro 
sbírání zkušeností během studia a jsou také přidanou 
hodnotou při vstupu na pracovní trh. Navíc mají 
v mnohých případech i společenský přesah,“ říká Mi-
roslav Procházka, jeden z organizátorů StudFestu.
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Znáte studentské organizace?
Nepostradatelnou součástí Západočeské univerzity jsou studentské organizace. Jejich za-
měření je různé, od podpory mezinárodních studentských mobilit přes pořádání přednášek, 
konferencí či festivalů až po sportovní aktivity. V následujícím dotazníku vám představuje-
me organizace, které jsou na základě smlouvy o spolupráci oficiální součástí ZČU. 

AEGEE-Plzeň

Pobočka v Plzni funguje od roku 1998 a je součástí 
celoevropské organizace AEGEE, která byla založe-
na roku 1985.

Na co se zaměřujeme: 
AEGEE-Plzeň umožňuje studentům, ale i absolventům 
snadno a levně cestovat do států celé Evropy a poznávat 
je z pohledu místních obyvatel, účastnit se workshopů, 
mezinárodních konferencí či tematicky zaměřených akcí.

Co pro vás pořádáme:
•  Skiweek – týden na horách s instruktory lyžování 

a snowboardingu spojený s návštěvou Prahy. Akce je 
primárně určena pro zahraniční studenty.

•  Summer University (SU) – Česká republika – letní 
univerzita pořádaná pro zahraniční studenty, jejímž 
cílem je ukázat účastníkům během dvou týdnů Českou 
republiku, seznámit je s kulturou či tradicemi.

•  Summer University (SU) – zahraničí – také ostatní po-
bočky po celé Evropě připravují své letní univerzity, na 
které se může kterýkoliv člen AEGEE-Plzeň přihlásit.

Kolik nás v Plzni je: 9

Proč se stát členem: 
Jako člen AEGEE máte možnost účastnit se různých 
tematicky zaměřených akcí, konajících se po celé Evropě. 

Můžete tak v krátkém časovém horizontu procestovat 
bezmála celou Evropu. Coby člen AEGEE-Plzeň se 
navíc můžete podílet na pořádání našich lokálních akcí, 
vedení pobočky či si rozšiřovat své organizační, jazykové 
a komunikační dovednosti, což ve vašem životopisu ocení 
nejeden zaměstnavatel. 

Jak se přihlásit: 
Nejjednodušší cestou je kontaktovat nás přímo formou 
zprávy na našem Facebooku či nám poslat e-mail. 
FB: @aegeeplzen

AIESEC

Na ZČU funguje od roku 2003. AIESEC je největší 
studenty řízená organizace na světě, působící ve 126 
zemích.

Na co se zaměřujeme: Zahraniční stáže

Co pro vás pořádáme: 
• Prvákoviny – seznamovák pro prváky ZČU.
•  Ochutnej svět – lidé z různých koutů světa prezentují 

svoji kulturu, tradice a zvyky i tradiční pokrmy.
•  EDISON – projekt, jehož cílem je přivézt do ČR stá-

žisty z celého světa, kteří pak prezentují svoji kulturu 
na středních a základních školách.

Kolik nás v Plzni je: 20
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Proč se stát členem:  
AIESEC dává mladým lidem možnost se realizovat, 
a to prostřednictvím prací na praktických úkolech 
v mezinárodním prostředí. Umožňuje jim poznat svět, 
udělat důležitá rozhodnutí a změny, a hlavně jim dává 
příležitost objevit to, na čem jim doopravdy záleží.

Jak se přihlásit:  
Členem se může stát jakýkoli student VŠ. 
Web/FB: www.aiesec.cz/@aieseccr 
 

Akademici Plzeň

Hrají v Plzni hokej od roku 2014.

Na co se zaměřujeme:  
Akademici Plzeň je univerzitní hokejový tým, který 
je složený ze studentů ZČU a Lékařské fakulty UK 
v Plzni (LFP). Chtějí dokázat, že jde spojit studium se 
sportem, a to na vysoké úrovni. Od roku 2014 jsou sou-
částí Evropské univerzitní hokejové ligy a za čtyři roky 
existence prošla jejich řadami spousta šikovných a na-
dějných mladých lidí, kterým pomohli k nové kariéře. 

Co pro vás pořádáme: 
•  Bitva o Plzeň – tradiční hokejové utkání mezi ZČU 

a LFP s návštěvností přes 2500 diváků. 
•  Plyšáková bouře – charitativní hokejové utkání, při 

kterém Akademici vybírají plyšáky určené pro děti  
do nemocnice. 

•  Z lavic až na zimák – dopolední hokejové utkání  
pořádané pro děti ze základních škol. 
Fotky z akcí Akademiků najdete na straně 33, 
věnované sportu. 

Kolik nás v Plzni je: 40

Proč se stát členem: 
Akademici Plzeň dávají šanci komukoli, kdo má zájem 
o sport a kdo by jinde nedostal šanci. Nemusíte hrát 
hokej, stačí, když vás baví a chcete se stát součástí uni-
kátního projektu. 

Jak se přihlásit:  
Napsat na jakoukoliv sociální síť nebo  
na e-mail franek@akademiciplzen.com. 
Web/FB: www.akademiciplzen.com/@AkademiciPlzen

ELSA Plzeň

ELSA Plzeň funguje od roku 1999. Samotná 
organizace ale byla založena už v roce 1981 
studenty z Maďarska, Německa, Polska 
a Rakouska. Nyní působí na 375 fakultách ve  
43 zemích, sdružuje přes 50 tisíc studentů 
a mladých právníků napříč celou Evropou. Je 
největším nezávislým sdružením studentů práva na 
světě.

Na co se zaměřujeme: 
ELSA Plzeň umožňuje svým členům, studentům Fakulty 
právnické, získat nadstandardní znalosti a dovednosti 

v oblasti práva i v dalších příbuzných oborech. Pořádá 
pro ně odborné besedy, školení, konference a workshopy 
pro rozvoj soft skills. Prostřednictvím projektů Job Fair 
Kontakt a STEP nabízí neopakovatelnou příležitost získat 
potřebnou právní praxi jak v České republice, tak i po celé 
Evropě, a v několika případech dokonce i mimo ni. 

Co pro vás pořádáme:
•  Série besed „Titul, kam s ním?“ – beseda se soudcem, 

exekutorem, advokátním koncipientem.
•  Právnické snídaně, Právnické party, Laser game, 

Coffee break s děkanem.
•   Job Fair Kontakt – veletrh pracovních příležitostí.
• Prvácký seznamovák.
•  STEP – nabídka pracovních stáží v evropských i mi-

moevropských zemích.
•  Moot Court Competition – simulované soudní procesy.

Kolik nás v Plzni je: 87

Proč se stát členem: 
Díky besedám a workshopům můžete rozvíjet své vě-
domosti a dovednosti. Máte také možnost získat praxi, 
která je pro úspěšné budoucí právníky nezbytná. ELSA 
vám umožní získat spoustu cenných kontaktů a zároveň 
poznat právo i z pohledu jiných kultur. Kromě rozvoje 
vaší odborné stránky myslí ELSA i na studentský život, 
a tak pořádá Právnické párty, Právnické snídaně a další 
teambuildingové akce. 

Jak se přihlásit: 
Stačí vyplnit online přihlášku na webu organizace 
ELSA Plzeň. Je možné přihlásit se i vyplněním papí-
rové přihlášky, která je k dostání na Fakultě právnické 
ZČU – naleznete ji na nástěnce ELSA Plzeň (4. patro). 
Vyplněnou ji vhoďte do schránky ELSA Plzeň, která se 
nachází v přízemí právnické fakulty. 
Web/FB: oficiální stránky ELSA – www.elsa.cz/plzen 
/web pro freshery – befresher.cz/@elsaplzen

ESN Pilsen

ESN je součástí největší evropské organizace 
Erasmus Student Network, na ZČU funguje od 
roku 2003.

Na co se zaměřujeme: 
Buddy systém, pomoc zahraničním studentům, 
kulturní a zábavné akce pro studenty, administrativní 
výpomoc ZČU.

Co pro vás pořádáme: 
•  Orientační týden – týden aktivit pro zahraniční stu-

denty, při kterých jim členové ESN Pilsen představí 
město a Západočeskou univerzitu.

•  Studentský ples – nejoblíbenější studentská společenská 
akce, které se každoročně účastní přes 1200 studentů.

•  Studentský pochod Exodus, Welcome Dinner, Bud-
dy víkend, Buddy odpoledne, výlety (Praha, Český 
Krumlov, Karlštejn, Radyně, Kozel), exkurze (Plzeňský 
Prazdroj, plzeňské podzemí, ZOO) a v neposlední řadě 
nejrůznější aktivity, jako např. turnaj v beer pongu, laser 
game, paintball, bowling, karaoke a mnoho dalšího.
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Kolik nás v Plzni je: 10

Proč se stát členem: 
Jako člen ESN si můžete zlepšit komunikační a orga-
nizační dovednosti, soft skills – leadership a manage-
ment (vedení vlastního týmu, tvorba a správa rozpočtu 
aktivit, žádosti o granty). Poznáte nové kultury a získáte 
přátele z celého světa. V neposlední řadě můžete vy-
cestovat na nejrůznější místa po celé Evropě a užít si 
spoustu zábavy.

Jak se přihlásit: 
Vyplnit online přihlášku na stránkách ESN Pilsen  
a vybrat, zda se chcete stát jen buddym a pomáhat 
konkrétním zahraničním studentům, či se chcete při-
dat přímo do realizačního týmu a plánovat jednotlivé 
aktivity. 
Web/FB: www.esn.zcu.cz / @ESNPilsen

IAESTE Czech Republic

IAESTE je mezinárodní organizace, založená 
roku 1948. Samostatně, jako IAESTE LC ZČU 
Plzeň, funguje od roku 2004, již v 70. letech minu-
lého století posílala studenty ZČU na zahraniční 
stáže.

Na co se zaměřujeme: 
IAESTE možňuje studentům nejen technických oborů 
vycestovat na zahraniční odbornou placenou stáž, kde 
získají zkušenosti a poznatky, které jim později po-
mohou nalézt uplatnění v jejich oboru. Realizovat se 
mohou všichni studenti, a to na úrovních od vedení 

projektů, manažerských dovedností až po mezinárodní 
vedení týmů. 

Co pro vás pořádáme:
•  Zahraniční stáže – jedinečná příležitost, jak o prázd-

ninách poznat firemní i kulturní život ve více než 80 
zemích světa. 

•  Veletrh pracovních příležitostí – zprostředkování 
snadnější komunikace mezi studenty a firmami přímo 
na půdě ZČU. Spolupořadatelem akce je Stavovská unie 
studentů ZČU. Jedná se o největší veletrh tohoto typu 
v západních Čechách. Studenti zde mohou nalézt svého 
budoucího zaměstnavatele, ale také brigády či spolupráci 
v rámci svých bakalářských či diplomových prací. 

•  Kartáčkový vrah – zábavná hra pro všechny studenty 
ZČU, při níž každý hledá svou „oběť“, kterou symbo-
lickým přejetím kartáčku po krku vyřadí ze hry.

•  Průvodce prváka – brožura pro všechny prváky na 
ZČU, obsahující rady pro rychlejší orientaci v novém 
městě a v prostředí vysoké školy. 

Kolik nás v Plzni je: 14 

Proč se stát členem: 
Získáte nejen zkušenosti, které si můžete zapsat do 
životopisu, ale také přátele po celém světě a na celý 
život a k tomu mnoho nezapomenutelných zážitků 
z cestování.

Jak se přihlásit: 
Stačí napsat na e-mail: zcu@iasete.cz. 
Web/FB: www.iaeste.cz / @iaestezcuplzen

Přednáškový klub

Pořádá na ZČU přednášky od roku 2016.

Na co se zaměřujeme: 
Přednáškový klub organizuje společenské diskusní před-
nášky, které představují úspěšné a zajímavé hosty mnoha 
profesí. Jedná se o největší přednášky v Plzni s návštěv-
ností stovek lidí. Klub úzce spolupracuje s rektorem 
a děkany fakult. Propojuje tak praxi se studiem na vysoké 
škole a umožňuje studentům seznámit se s hosty, kteří 
během setkání rádi odpoví na jakékoliv dotazy. Za pouhý 
rok existence získal Přednáškový klub 1200 odběratelů na 
Youtube a přes 1200 lajků na Facebooku. V budoucnu by 
rádi pořádali přednášku každý týden.

Jaké přednášky jsme pro vás už uspořádali:
• Jak Kazma napálil svět
• Robert Záruba: Jak se křičí gól
•  Jan Mühlfeit s Kateřinou Novotnou: Odemykání 

studentského potenciálu
• Pavel Vrba: Trenér desetiletí
•  Jan Janák: Diskusní přednáška s majitelem plzeňské 

sítě kaváren Crosscafe

Kolik nás v Plzni je: 10

Proč se stát členem: 
Přednáškový klub umožňuje získat bohaté zkušenosti 
v mnoha oborech. Pro chod celé organizace je zapotře-
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bí marketing, grafika, management, PR, střih, kamera, 
crowfunding. Každá z těchto činností je klíčová pro akti-
vity klubu. Pokud máte zájem v některé z nich v budouc-
nu pracovat, při pořádání přednášek získáte tzv. praktický 
start-up mindset pro svoji budoucí kariéru. Kontakty na 
přednášející, které mohou být zásadní pro váš profesní 
rozvoj, jsou k dispozici všem členům klubu.

Jak se přihlásit: 
Napsat na info@prednaskovyklub.cz. 
Web/FB: www.prednaskovyklub.cz/@prednaskovyklub

Stavovská unie studentů  
Západočeské univerzity 

Na ZČU funguje od roku 1990. 

Na co se zaměřujeme: 
Organizování volnočasových aktivit pro studenty.

Co pro vás pořádáme:
• Majáles – hudební festival pro studenty i nestudenty.
•  Studentské dny jara – oslavy předcházející plzeňskému 

Majálesu. Patří sem pivní štafeta, turnaj ve stolním fot-
bálku, únik z pevnosti BORYard, multižánrový festival 
v srdci Plzně Prkna Neprkna, agitace a volba krále.

•  Novoroční pochod na Radyni – aneb každá křižovatka 
je důvodem k oslavě.

• Běh s rektorem – společně s univerzitou.
• Pivo s rektorem – společně s univerzitou.
• Dny vědy a techniky – společně s univerzitou.
• Veletrh pracovních příležitostí - společně s IAESTE.
• Reprezentační ples ZČU – společně s univerzitou.
• Kapeláž – souboj studentských kapel.

Unie provozuje čtyři VŠ kluby v Plzni  
(Pivoňka, Ucho, Ostrov Naporo, Bastila). 

Kolik nás v Plzni je: 23

Proč se stát členem: 
Můžete se zapojit do menších i větších projektů.

Jak se přihlásit: 
Napište e-mail na adresu suszcu@centrum.cz nebo 
zajděte do kanceláře v Riegrově 17 (nad VŠ klubem 
Pivoňka). 
Web/FB: www.sus.zcu.cz/@susZCU

 

 

 

Student`s life

Při ZČU funguje od roku 2012. 

Na co se zaměřujeme: 
Student̀ s life pomáhá studentům seznámit se s univer-
zitou, poznat nové město a přátele, ale také konkrétní 
univerzitní projekty.

Co pro vás pořádáme:
•  Vítání prváků – Nejoblíbenější studentská společen-

sko-poznávací akce.

Kolik nás v Plzni je: 10

Proč se stát členem: 
Čeká vás práce s lidmi, přesněji řečeno vytváření 
úspěšných a kulturně známých akcí na národní úrovni. 
Praxe, která se do vašeho životopisu bude určitě hodit.

Jak se přihlásit: 
Poslat e-mail se jménem, kontaktem a krátkým předsta-
vením na info@studentslife.cz a do předmětu napsat 
„Chci být členem!“. 
Web/FB: www.studentslife.cz/@studujem
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