Promoce 30. srpna 2017 v 9:00 hodin
			
●  Absolventi bakalářského programu Kybernetika a robotika
		Bayer	Jan	Senzory a přístrojová technika
		Beránek	Matěj	Robotika
		Bílek	Martin	Senzory a přístrojová technika
		Brandštýl	František	Robotika
		Cejp	Martin	Senzory a přístrojová technika
		Cezner	Petr	Systémy a řízení
		Cmíral	Jakub	Robotika
		Čermák	Jan	Robotika
		Černý	Lukáš	Robotika
		Do	Loi	Systémy a řízení
		Dolejš	Jiří	Robotika
		Dressler	Michal	Senzory a přístrojová technika
		Gabriel	Michal	Systémy a řízení
		Hájek	Michal	Senzory a přístrojová technika
		Haluza	Pavel	Robotika
		Hanák	Miroslav	Robotika
		Havlíček	Jakub	Robotika
		Hourová	Michaela	Robotika
		Charvát	Jan	Robotika
		Chirtsov	Andrey	Robotika
		Janota	Marek	Robotika
		Janoušek	David	Senzory a přístrojová technika
		Jirků	Michal	Systémy a řízení
		Kiselev	Maksim	Robotika
		Klapálek	Jaroslav	Systémy a řízení
		Koktan	Jiří	Robotika
		Kopecký	David	Robotika
		Krátký	Vít	Robotika
		Kuglerová	Kateřina	Robotika
		Lustig	Matyáš	Robotika
		Nejedlý	Jakub	Robotika
		Nováček	David	Robotika
		Novák	Tomáš	Robotika
		Novotný	Martin	Robotika
		Obrusník	Vít	Systémy a řízení
		Pavelka	Lukáš	Systémy a řízení
		Petráček	Pavel	Robotika
		Pogran	Jakub	Robotika
		Polák	Adam	Systémy a řízení
		Polan	Jan	Senzory a přístrojová technika
		Řeháček	Denis	Systémy a řízení
		Sedláček	Zbyšek	Systémy a řízení
		Sklář	Daniel	Systémy a řízení
		Srna	Jakub	Systémy a řízení
		Staněk	Michal	Systémy a řízení
		Stoudek	Pavel	Robotika
		Stračinský	Michal	Robotika
		Světlík	Jan	Senzory a přístrojová technika
		Šibrava	David	Robotika
		Štec	Richard	Systémy a řízení
		Štercl	Jan	Systémy a řízení
		Štibinger	Petr	Robotika
		Troller	Milan	Systémy a řízení
		Vobecký	Antonín	Robotika
		Vodseďálek	Jakub	Senzory a přístrojová technika
		Wernisch	Šimon	Systémy a řízení
		Woller	David	Robotika
		Zelenskyy	Mykhaylo	Robotika
		Zubková	Natálie	Systémy a řízení
		Žákovec	Martin	Robotika
				
Promoce 30. srpna 2017 v 11:00 hodin
			
●  Absolventi magisterského programu Kybernetika a robotika
		Bhattacharya	Shaondip	Kybernetika a robotika
		Blažek	Michal	Systémy a řízení
		Burant	Jiří	Systémy a řízení
		Coiffier	Anne-Laure	Robotika
		Douša	Petr	Senzory a přístrojová technika
		Drápela	Jakub	Senzory a přístrojová technika
		Gopalakrishnan	Eswarmurthi	Systémy a řízení
		Hauser	Jan	Robotika
		Ille	Ondrej	Senzory a přístrojová technika
		Kerner	Jiří	Systémy a řízení
		Klučka	Martin	Senzory a přístrojová technika
		Kohout	Petr	Systémy a řízení
		Koranga	Deepak	Robotika
		Kovář	Petr	Senzory a přístrojová technika
		Kozák	Viktor	Robotika
		Křepelková	Marta	Senzory a přístrojová technika
		Kufnerová	Alena	Robotika
		Lád	Martin	Systémy a řízení
		Mathia	Peter	Letecké a kosmické systémy
		Merzlov	Danil	Senzory a přístrojová technika
		Niessner	Holger	Systémy a řízení
		Novotný	Jan	Senzory a přístrojová technika
		Poláček	Martin	Letecké a kosmické systémy
		Prudek	Martin	Systémy a řízení
		Richter	Filip	Systémy a řízení
		Riss	Štěpán	Robotika
		Rubeš	Lukáš	Robotika
		Sekanina	Tomáš	Letecké a kosmické systémy
		Simakov	Aleksandr	Systémy a řízení
		Sushkov	Roman	Robotika
		Suslov	Andrej	Systémy a řízení
		Svoboda	Ondřej	Systémy a řízení
		Třešňák	Adam	Robotika
		Vajnar	Martin	Systémy a řízení
		Zamouřil	Jakub	Kybernetika a robotika
		Zlevor	Ondřej	Systémy a řízení
			
●  Absolventi magisterského programu Inteligentní budovy
		Bambušek	Zbyněk	
		Juranová	Kateřina	
		Kirschner	Filip	
		Simon	Ondřej	
		Štambera	Vít	
		Šváb	Jan
	
●  Absolventi magisterského programu Biomedicínské inženýrství a informatika
		Bartošová	Eva	Biomedicínská informatika
		Brtěk	Tomáš	Biomedicínské inženýrství
		Bukovský	Petr	Biomedicínské inženýrství
		Durčák	Jindřich	Biomedicínská informatika
		Dvořáková	Veronika	Biomedicínské inženýrství
		Grimová	Nela	Biomedicínská informatika
		Hanousková	Iva	Biomedicínské inženýrství
		Hátle	David	Biomedicínské inženýrství
		Matera	Lukáš	Biomedicínské inženýrství
		Poláček	Milan	Biomedicínské inženýrství
		Sušánková	Markéta	Biomedicínské inženýrství
		Tošner	David	Biomedicínská informatika
		Vogeltanzová	Sára	Biomedicínské inženýrství
		Zoulová	Lenka	Biomedicínská informatika
				
Promoce 30. srpna 2017 v 13:00 hodin
			
●  Absolventi magisterského programu Otevřená informatika
		Alperovich	Galina	Umělá inteligence
		Amrich	Jonáš	Umělá inteligence
		Bambas	Jaroslav	Softwarové inženýrství
		Bartoš	Matěj	Počítačové vidění a digitální obraz
		Beránek	Petr	Počítačová grafika a interakce
		Doležal	Jiří	Počítačová grafika a interakce
		Eiselt	Zbyněk	Softwarové inženýrství
		Gamec	Ján	Umělá inteligence
		Groll	Jakub	Počítačová grafika a interakce
		Hadáček	Jan	Počítačové vidění a digitální obraz
		Heger	Branislav	Softwarové inženýrství
		Hofman	Martin	Softwarové inženýrství
		Hons	Dominik	Softwarové inženýrství
		Hrabalík	Aleš	Počítačová grafika a interakce
		Husák	Jan	Počítačová grafika a interakce
		Hvězda	Jakub	Umělá inteligence
		Chalupa	Jakub	Softwarové inženýrství
		Chamra	Tomáš	Umělá inteligence
		Janata	Ondřej	Softwarové inženýrství
		Janovec	Jiří	Počítačové inženýrství
		Janovský	Roman	Počítačová grafika a interakce
		Jedlička	Jan	Softwarové inženýrství
		Jenčík	Dušan	Umělá inteligence
		Král	David	Softwarové inženýrství
		Krček	Jan	Počítačové vidění a digitální obraz
		Kunc	Vladimír	Umělá inteligence
		Květoň	Antonín	Softwarové inženýrství
		Lysák	Adam	Softwarové inženýrství
		Malý	Jan	Umělá inteligence
		Marek	Petr	Softwarové inženýrství
		Mečiar	Radek	Počítačové inženýrství
		Münch	Martin	Umělá inteligence
		Musílek	Tomáš	Softwarové inženýrství
		Német	Marcel	Umělá inteligence
		Neoral	Michal	Počítačové vidění a digitální obraz
		Nováček	Tom	Softwarové inženýrství
		Novák	Libor	Počítačové vidění a digitální obraz
		Novotný	Tomáš	Softwarové inženýrství
		Okluský	Ondřej	Počítačová grafika a interakce
		Ostashchuk	Oleg	Softwarové inženýrství
		Potoček	Pavel	Umělá inteligence
		Rudolf	Michael	Umělá inteligence
		Rychlovský	Jiří	Softwarové inženýrství
		Sixta	Tomáš	Počítačové vidění a digitální obraz
		Suchý	Ondřej	Softwarové inženýrství
		Svoboda	Roman	Softwarové inženýrství
		Špatný	Jakub	Softwarové inženýrství
		Teplý	Jan	Softwarové inženýrství
		Timr	Marek	Softwarové inženýrství
		Trnka	Václav	Softwarové inženýrství
		Turcaj	Patrik	Softwarové inženýrství
		Tušla	Tomáš	Softwarové inženýrství
		Udržal	Vojtěch	Softwarové inženýrství
		Ulitin	Valerii	Počítačové vidění a digitální obraz
		Veselý	Josef	Softwarové inženýrství
		Vrátník	Jan	Softwarové inženýrství
		Vyvlečka	David	Počítačová grafika a interakce
		Zuza	Mikoláš	Počítačová grafika a interakce
				
Promoce 30. srpna 2017 v 15:00 hodin
			
●  Absolventi bakalářského programu Otevřená informatika
		Cicvárek	Jan	Informatika a počítačové vědy
		Cízlová	Kateřina	Softwarové systémy
		Čáp	Martin	Softwarové systémy
		Galajda	Roman	Informatika a počítačové vědy
		Hejl	Lukáš	Informatika a počítačové vědy
		Hejná	Markéta	Softwarové systémy
		Jordán	Petr	Softwarové systémy
		Kala	Tomáš	Informatika a počítačové vědy
		Klíma	Jakub	Počítačové systémy
		Kozák	Jan	Informatika a počítačové vědy
		Lukáš	Ondřej	Informatika a počítačové vědy
		Mansurov	Maxat	Informatika a počítačové vědy
		Milec	David	Informatika a počítačové vědy
		Musilová	Simona	Softwarové systémy
		Nguyen	Hoang Long	Informatika a počítačové vědy
		Paulík	Adam	Softwarové systémy
		Pavlíček	David	Informatika a počítačové vědy
		Ravas	Filip	Softwarové systémy
		Rezková	Karolína	Informatika a počítačové vědy
		Rozumnyi	Denys	Informatika a počítačové vědy
		Rybkin	Oleh	Informatika a počítačové vědy
		Sedláček	Šimon	Softwarové systémy
		Steidl	Richard	Počítačové systémy
		Střasák	František	Informatika a počítačové vědy
		Studený	Jan	Informatika a počítačové vědy
		Ščuková	Jana	Počítačové systémy
		Šidlovský	Marko	Softwarové systémy
		Šilhavý	Prokop	Informatika a počítačové vědy
		Tkachenko	Danylo	Softwarové systémy
		Trněný	Michal	Softwarové systémy
		Urbanovská	Michaela	Informatika a počítačové vědy
		Vachula	Richard	Softwarové systémy
		Zídek	Jan	Informatika a počítačové vědy
		Zlámal	Vít	Informatika a počítačové vědy
				
●  Absolventi bakalářského programu Softwarové technologie a management
		Baručić	Denis	Softwarové inženýrství
		Beneš	Radovan	Web a multimedia
		Bílek	Petr	Web a multimedia
		Bobek	Radim	Manažerská informatika
		Brachaczek	Petr	Web a multimedia
		Fryč	Jiří	Softwarové inženýrství
		Gintner	Vojtěch	Web a multimedia
		Havlíček	Petr	Softwarové inženýrství
		Homoláč	Jaroslav	Manažerská informatika
		Chalupianský	Pavel	Manažerská informatika
		Kadlec	Šimon	Web a multimedia
		Kadrnoška	Matouš	Web a multimedia
		Kostyuk	Petro	Softwarové inženýrství
		Koutný	Michal	Softwarové inženýrství
		Kushukov	Artur	Manažerská informatika
		Lunova	Anastasiia	Web a multimedia
		Palivcová	Dominika	Web a multimedia
		Pavlát	Jakub	Softwarové inženýrství
		Pavlovec	Václav	Web a multimedia
		Plátek	Jan	Softwarové inženýrství
		Poláček	Jiří	Web a multimedia
		Riganová	Michaela	Web a multimedia
		Svobodová	Lenka	Softwarové inženýrství
		Sýkora	Lukáš	Manažerská informatika
		Šmíd	Antonín	Web a multimedia
		Tyleček	Viktor	Manažerská informatika
		Valek	Samuel	Manažerská informatika
				
Promoce 31. srpna 2017 v 9:00 hodin
			
●  Absolventi bakalářského programu Elektrotechnika, energetika a management
		Barták	Karel	Aplikovaná elektrotechnika
		Bláha	David	Elektrotechnika a management
		Blažek	Petr	Aplikovaná elektrotechnika
		Cibulka	Šimon	Aplikovaná elektrotechnika
		Durst	Pavel	Aplikovaná elektrotechnika
		Ehrlich	Jonáš	Aplikovaná elektrotechnika
		Friedrich	Jan	Aplikovaná elektrotechnika
		Froš	Denis	Elektrotechnika a management
		Grossmann	Jan	Elektrotechnika a management
		Hájek	Jan	Elektrotechnika a management
		Hošek	Tomáš	Aplikovaná elektrotechnika
		Hruška	Michal	Aplikovaná elektrotechnika
		Chytra	Martin	Elektrotechnika a management
		Ibatullayev	Aibek	Aplikovaná elektrotechnika
		Ibatullayeva	Aidana	Aplikovaná elektrotechnika
		Indruchová	Karolína	Elektrotechnika a management
		Ira	Lukáš	Aplikovaná elektrotechnika
		Janda	Petr	Elektrotechnika a management
		Jandus	Tadeáš	Aplikovaná elektrotechnika
		Janota	Lukáš	Elektrotechnika a management
		Jirát	Daniel	Aplikovaná elektrotechnika
		Kecskes	Štefan	Elektrotechnika a management
		Klempay	Milan	Elektrotechnika a management
		Kodad	Tomáš	Elektrotechnika a management
		Koráb	Michal	Elektrotechnika a management
		Korel	Jan	Elektrotechnika a management
		Košut	David	Elektrotechnika a management
		Kowala	Jan	Aplikovaná elektrotechnika
		Kulhavý	Jan	Aplikovaná elektrotechnika
		Kvaček	Jiří	Aplikovaná elektrotechnika
		Loukota	Lukáš	Elektrotechnika a management
		Madara	Daniel	Aplikovaná elektrotechnika
		Matouš	Vojtěch	Elektrotechnika a management
		Misak	Daniel	Aplikovaná elektrotechnika
		Mrzena	Roman	Aplikovaná elektrotechnika
		Myška	Pavel	Aplikovaná elektrotechnika
		Novák	Stanislav	Elektrotechnika a management
		Rokusek	David	Aplikovaná elektrotechnika
		Ruschaková	Kateřina	Elektrotechnika a management
		Rygl	Sebastian	Elektrotechnika a management
		Rytina	Adam	Aplikovaná elektrotechnika
		Sándor	Václav	Elektrotechnika a management
		Schröpferová	Lenka	Elektrotechnika a management
		Skořepa	Martin	Aplikovaná elektrotechnika
		Smolík	Petr	Aplikovaná elektrotechnika
		Spilka	Vojtěch	Aplikovaná elektrotechnika
		Stejskal	Jan	Aplikovaná elektrotechnika
		Svoboda	Vojtěch	Elektrotechnika a management
		Šimončík	Vojtěch	Elektrotechnika a management
		Špingl	Pavel	Aplikovaná elektrotechnika
		Tomášek	Stanislav	Elektrotechnika a management
		Veselý	Jan	Aplikovaná elektrotechnika
		Wimmer	Lukáš	Aplikovaná elektrotechnika
		Zelienka	Kristián	Aplikovaná elektrotechnika
		Žert	František	Elektrotechnika a management
				
Promoce 31. srpna 2017 v 11:00 hodin
			
●  Absolventi magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management
		Bříza	Martin	Elektroenergetika
		Čeřovský	Jiří	Elektrické stroje, přístroje a pohony
		Fenzel	Michal	Elektroenergetika
		Fulka	Tomáš	Elektroenergetika
		Hejzlar	Filip	Ekonomika a řízení elektrotechniky
		Horynová	Eva	Technologické systémy
		Hrdlovics	Vojtěch	Elektroenergetika
		Husain	Amna Farooq	Elektroenergetika
		Chromec	Jakub	Ekonomika a řízení elektrotechniky
		Issakar	Karim Abdul	Elektroenergetika
		Kataru	Hitesh	Elektroenergetika
		Klenovec	Jan	Elektroenergetika
		Kolařík	Radim	Elektroenergetika
		Končický	Kristian	Elektroenergetika
		Konečný	David	Elektroenergetika
		Konvičný	Jan	Elektroenergetika
		Kováčik	Filip	Ekonomika a řízení elektrotechniky
		Krysl	Daniel	Elektroenergetika
		Kuanysheva	Aigerim	Elektroenergetika
		Lauko	Marek	Technologické systémy
		Linhartová	Adéla	Ekonomika a řízení elektrotechniky
		Majer	Miloslav	Elektroenergetika
		Malý	Jan	Ekonomika a řízení elektrotechniky
		Mánková	Jitka	Elektroenergetika
		Masojídek	Štěpán	Elektroenergetika
		Mrva	Martin	Elektrické stroje, přístroje a pohony
		Musil	Martin	Ekonomika a řízení elektrotechniky
		Pavlík	Matěj	Elektroenergetika
		Pavluk	Jan	Elektrické stroje, přístroje a pohony
		Petřík	Jan	Elektrické stroje, přístroje a pohony
		Plešinger	Jaroslav	Elektrické stroje, přístroje a pohony
		Postoialko	Denys	Elektrické stroje, přístroje a pohony
		Prošvic	Miloslav	Elektroenergetika
		Serikbayev	Dias	Elektroenergetika
		Skála	Pavel	Elektroenergetika
		Solenov	Nikolai	Elektroenergetika
		Stikeyev	Kuanysh	Elektrické stroje, přístroje a pohony
		Šefl	Ondřej	Elektroenergetika
		Šilhánek	Jan	Elektroenergetika
		Špatný	Jan	Ekonomika a řízení elektrotechniky
		Štěpánek	Jan	Elektroenergetika
		Tichý	Tomáš	Elektroenergetika
		Valenta	Lubomír	Elektroenergetika
		Vančo	Tomáš	Ekonomika a řízení elektrotechniky
		Veselý	Petr	Technologické systémy
		Vít	Ondřej	Elektroenergetika
		Vočko	Jan	Elektroenergetika
		Votava	Jan	Elektroenergetika
		Zahradník	Vít	Technologické systémy
		Znamenáček	Jakub	Elektroenergetika
		Žalská	Pavlína	Technologické systémy
				
Promoce 31. srpna 2017 v 13:00 hodin
				
●  Absolventi magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management
		Balzhinimaev	Badma	Ekonomika a řízení energetiky
		Cruz	Karol Patricia	Ekonomika a řízení energetiky
		Ershov	Vadim	Ekonomika a řízení energetiky
		Faltys	Zdeněk	Ekonomika a řízení energetiky
		Felcman	Tomáš	Ekonomika a řízení energetiky
		Grecman	Daniel	Ekonomika a řízení energetiky
		Hampl	David	Ekonomika a řízení energetiky
		Hanzal	Lukáš	Ekonomika a řízení energetiky
		Havlík	Daniel	Ekonomika a řízení energetiky
		Hrbek	Jan	Ekonomika a řízení energetiky
		Chernaya	Anastassiya	Ekonomika a řízení energetiky
		Chramosta	David	Ekonomika a řízení energetiky
		Igissenov	Assylbek	Ekonomika a řízení energetiky
		Kalina	Zbyněk	Ekonomika a řízení energetiky
		Kroneisl	Jan	Ekonomika a řízení energetiky
		Linhartová	Kateřina	Ekonomika a řízení energetiky
		Ľudma	Tomáš	Ekonomika a řízení energetiky
		Martínek	Jakub	Ekonomika a řízení energetiky
		Mengr	Miroslav	Ekonomika a řízení energetiky
		Novák	Tomáš	Ekonomika a řízení energetiky
		Pliusnin	Aleksei	Ekonomika a řízení energetiky
		Sihlovec	Daniel	Ekonomika a řízení energetiky
		Strial	Štěpán	Ekonomika a řízení energetiky
		Šárpataky	Samuel	Ekonomika a řízení energetiky
		Šmíd	Jakub	Ekonomika a řízení energetiky
		Špatenka	Martin	Ekonomika a řízení energetiky
		Vencelík	Martin	Ekonomika a řízení energetiky
		Žižka	Václav	Ekonomika a řízení energetiky
				
●  Absolventi magisterského programu Komunikace, multimédia a elektronika
		Adolf	Jindřich	Multimediální technika
		Dvořáček	Lukáš	Sítě elektronických komunikací
		Fitz	Karel	Elektronika
		Gečnuk	Josef	Elektronika
		Gregar	Pavel	Sítě elektronických komunikací
		Havlát	Ladislav	Elektronika
		Hlinovský	Martin	Multimediální technika
		Hofman	Jan	Sítě elektronických komunikací
		Horák	Martin	Sítě elektronických komunikací
		Huang	Yi-Shin	Sítě elektronických komunikací
		Chiu	Ching-Chieh	Sítě elektronických komunikací
		Jílek	Jan	Multimediální technika
		Karásek	Rostislav	Bezdrátové komunikace
		Knietel	Marian	Bezdrátové komunikace
		Kohoutová	Lada	Multimediální technika
		Koshkina	Ekaterina	Multimediální technika
		Krpálek	Josef	Sítě elektronických komunikací
		Lakosil	Mojmír	Komunikační systémy
		Loužil	Viktor	Bezdrátové komunikace
		Melničuk	Petr	Multimediální technika
		Novotný	Lukáš	Sítě elektronických komunikací
		Pascawati	Anita	Komunikační systémy
		Pošta	Alexandr	Elektronika
		Průša	Michal	Elektronika
		Rakitina	Anastasiya	Bezdrátové komunikace
		Roztočil	Vojtěch	Sítě elektronických komunikací
		Staněk	Pavel	Elektronika
		Sviták	Petr	Sítě elektronických komunikací
		Šedina	Martin	Komunikační systémy
		Valko	Martin	Bezdrátové komunikace
		Vančura	Pavel	Elektronika
		Židkov	Andrej	Bezdrátové komunikace
				
Promoce 31. srpna 2017 v 15:00 hodin
			
●  Absolventi bakalářského programu Komunikace, multimédia a elektronika
		Abdihoxha	Hysen	Síťové a informační technologie
		Bachan	Patrik	Aplikovaná elektronika
		Berdan	Eugeniu	Multimediální technika
		Blažek	Radovan	Aplikovaná elektronika
		Dousek	Daniel	Komunikační technika
		Eroshkin	Ivan	Síťové a informační technologie
		Hach	Lukáš	Multimediální technika
		Hanuš	Pavel	Aplikovaná elektronika
		Hejný	Václav	Aplikovaná elektronika
		Hendrych	Marek	Aplikovaná elektronika
		Horčička	Serhij	Síťové a informační technologie
		Hrubý	Vojtěch	Komunikační technika
		Hubata-Vacek	Václav	Komunikační technika
		Hyhlík	Tomáš	Multimediální technika
		Janák	Tomáš	Komunikační technika
		Jarolímek	Viktor	Aplikovaná elektronika
		Jurková	Michaela	Multimediální technika
		Kaňák	Josef	Aplikovaná elektronika
		Kaňok	Martin	Aplikovaná elektronika
		Kantová	Michaela	Aplikovaná elektronika
		Kolmašová	Jana	Multimediální technika
		Konečný	Miroslav	Aplikovaná elektronika
		Kroulík	Lukáš	Aplikovaná elektronika
		Lahoda	Ondřej	Multimediální technika
		Lánský	Michal	Aplikovaná elektronika
		Liudkevich	Denis	Multimediální technika
		Madelkhanova	Aida	Komunikační technika
		Melechovský	Jan	Multimediální technika
		Moldan	Václav	Multimediální technika
		Moravec	Jan	Síťové a informační technologie
		Nosek	Jan	Aplikovaná elektronika
		Patočka	Václav	Multimediální technika
		Polášek	Petr	Aplikovaná elektronika
		Rečka	Juraj	Aplikovaná elektronika
		Ruffer	Josef	Aplikovaná elektronika
		Semanský	Marek	Multimediální technika
		Shevchenko	Ilona	Komunikační technika
		Šebek	Jiří	Multimediální technika
		Šídlo	Dominik	Aplikovaná elektronika
		Šlegl	David	Multimediální technika
		Tomanová	Michaela	Komunikační technika
		Tymeš	Pavel	Multimediální technika
		Urban	Jan	Komunikace a elektronika
		Vidner	Přemysl Michal	Komunikační technika
		Voříšek	Michael	Aplikovaná elektronika
		Zizien	Adam	Multimediální technika
		Zmatlík	Jan	Aplikovaná elektronika
				
●  Absolventi bakalářského programu Otevřené elektronické systémy
		Hron	Petr	
		Kolář	Jakub	
		Kouřil	Vojtěch	
		Kršek	Ladislav	
		Lukáč	Jozef	
		Rösler	Jakub	


