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Studentky wITches z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze 
naučily kouzlit v elektrotechnice již bezmála tisíc dětí 
 
Dobrovolnická skupina studentek Fakulty elektrotechnické Českého 

vysokého učení technického v Praze učí děti základy IT a 

elektrotechniky. Workshopy pro děti od 10 let do 15 let pořádají zcela 

zdarma již od roku 2016. Aktuálně nabízí pět různých témat - stavění a 

programování robotů ze stavebnice LEGO MINDSTROMS, základy 

programování v prostředí SCRATCH, základy elektrických obvodů se 

stavebnicí BOFFIN, základy programování a algoritmizace s roboty 

OZOBOT a základy elektrotechniky s programovatelným 

mikropočítačem MICRO:BIT. Pro účastníky zařizují exkurze do IT a 

technologických firem, aby děti věděly, jak vše vypadá v praxi. 

Studentky si program i pomůcky vytváří a zajišťují samy, stejně jako 

vývoj webových aplikací, grafiku PR, nebo management. 

 

Vizí skupiny wITches, kterou v současnosti tvoří 18 členek, je ukázat dětem, 
co všechno je možné dělat, a čím by se mohly v budoucnu zabývat. Ve škole 
se dozvídají teoretické základy, ale pořádně si nemusí umět představit, jak 
se to v praxi používá, a že to není tak složité, jak by se na první pohled mohlo 
zdát. Děti vidí, že po pár hodinách workshopu jsou schopné vytvořit krásné 
věci.  
 
Studentka Jitka Hodná k činnosti spolku uvádí: „Od roku 2016, kdy wITches 
na Fakultě elektrotechnické ČVUT vznikly, se našich workshopů zúčastnilo 
již 941 dětí, z toho 18 jich bylo z dětských domovů. Téměř třetina účastníků 
byla děvčata, což je velice pozitivní jev.“ 
 
V nadcházejícím akademickém roce studentky plánují pravidelné víkendové 
workshopy, od října do prosince jich proběhne celkem 12, budou tedy téměř 
každý víkend. Jejich přesné termíny budou na webových stránkách od 
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začátku září. Zároveň 5. září vyjedou děvčata i do dětského domova 
Dlažkovice, kde děti seznámí s podobnými technologiemi. Aktivity pro dětské 
domovy započaly wITches na začátku roku 2019 a plánují v nich pokračovat 
i v roce nadcházejícím. Nejbližší možnost, kde se s čarodějkami setkat, 
můžete mít na Noci vědců, tedy 27. září, kde jako každý rok chystají bohatý 
program. 
 
 
Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci Kampusu Dejvice v Technické ulici 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 
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 18 500 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 252 
akreditovaných studijních programů v českém jazyce a 83 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 1620 univerzit po celém světě. V 
celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. 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.   
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