
 

 

1/2 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ | ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ – PR 

TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA 6 

PRAHA, 23. ZÁŘÍ 2020 

 

KONTAKT PRO MÉDIA | ING. LIBUŠE PETRŽÍLKOVÁ 

LIBUSE.PETRZILKOVA@FEL.CVUT.CZ 

+420 731 077 387  

 

Počítačové vybavení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze 
pomůže dětem studovat z domova 

 

Zástupci Fakulty elektrotechnické ČVUT předali v uplynulém týdnu bezmála 60 

monitorů a dalšího počítačového příslušenství organizátorům dobročinného projektu 

pro rodiny v nouzi Počítače dětem, který probíhá pod záštitou Nadačního fondu IT 

People. Přístroje tak pomohou dětem studovat z domova a využít techniku ke 

zvyšování počítačové gramotnosti a ke kreativním činnostem. 

  

Místo ekologické likvidace čeká obrazovky další služba. Během koronavirové krize se 

ukázalo, že mnoho rodičů není schopno obstarat dětem výpočetní techniku, která by jim 

umožňovala naplno se připojit k on-line výuce. Fakulta elektrotechnická ČVUT se v této 

mimořádné situaci rozhodla podpořit mladé studenty a pomoci jim v nelehké situaci. 

 

Martin Samek, vedoucí Střediska výpočetní techniky a informatiky Fakulty elektrotechnické 

ČVUT v Praze, k daru uvedl: „Těší nás, že naše technika najde uplatnění v rodinách, které ji 

ocení, obzvláště v současné situaci ohrožené školní výuky. Vybavení bylo uloženo ve skladu 

pro případ nouze. A tato situace právě nastala." 

 

K daru se vyjádřila také Petra Škrabalová, zástupkyně projektu Počítače dětem: „Především 

bych chtěla poděkovat za velkou ochotu pomoci projektu Počítače dětem, a tím i mladým 

studentům, kteří pochází ze skromných poměrů a jejich rodiče si nemohou dovolit obstarat 

jim vlastní počítač. Možná i díky tomuto daru najdou zálibu ve výpočetní technice a za několik 

málo let se sami budou hlásit ke studiu na ČVUT. Mám radost, že společně budujeme 

společnost, kde škola pomáhá škole.“ 

 

 

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické 
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti 
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a 
počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České 
republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou 
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta 
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elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad 
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz 

 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 
Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně 
inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na 
něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2020/21 nabízí ČVUT svým studentům 214 
akreditovaných studijních programů a z toho 84 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti 
techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle 
přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle 
žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém 
žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení 
„Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je 
ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u 
„Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, 
„Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 
251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti 
„Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz 

 

http://www.fel.cvut.cz/

