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Den otevřených dveří FEL ČVUT: Sedm set středoškoláků se 
seznámí s technologiemi budoucnosti 

Zájemci o studium elektrotechniky a informatiky budou mít opět po roce 
příležitost seznámit se s technologiemi, které výrazně ovlivní způsob, jakým 
budeme pracovat, odpočívat či cestovat v následujících desetiletích. Fakulta 
elektrotechnická (FEL) ČVUT zpřístupní v pátek 2. prosince 2022 během dne 
otevřených dveří svá pracoviště v Dejvicích a na Karlově náměstí. 
  
Od autonomně řízených formulí, robotů a dronů přes kyberbezpečnost, umělou 
inteligenci, virtuální realitu a biomedicínu až po telekomunikační sítě, alternativní 
energetické zdroje či zařízení pro kosmický program. Všechny tyto technologické 
trendy mohou studenti a studentky na FEL nejen studovat, ale také se zapojit do 
jejich výzkumu a vývoje. A to neobvykle brzy, už během bakalářského studia. Díky 
tomu, že fakulta vyniká příznivým poměrem osmi studujících na jednoho vyučujícího, 
mají vyučující čas a prostor se svým studentům nadstandardně věnovat a rozvíjet 
jejich znalosti a dovednosti. 

 

Program dne otevřených dveří pro uchazeče a uchazečky o bakalářské studium je 
připraven tak, aby se mohli seznámit nejen se špičkovými technologiemi v 
laboratořích, ale také se svými budoucími kolegy z řad vyučujících a studentů a 
studentek. „Vedle prohlídky pracovišť v našich kampusech v Dejvicích a na Karlově 
náměstí zájemce čekají prezentace o bakalářském studiu a přijímacím řízení, při 
kterých budou mít možnost s našimi vyučujícími a studenty osobně probrat, jak 
vypadá studium jednotlivých studijních programů a jaké jsou možnosti budoucího 
uplatnění,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT.  

 

Tříapůlhodinové programové bloky proběhnou souběžně v Dejvicích a na Karlově 
náměstí od 8.30 a 13.00 hodin. S ohledem na mimořádný zájem a omezenou 
kapacitu je kladen velký důraz na organizaci. Studenti se budou po fakultě 
pohybovat po skupinkách, a je proto potřeba se na den otevřených dveří předem 
registrovat. V sekci webu Zájem o studium naleznou uchazeči a uchazečky o 
studium na FEL všechny aktuální informace o přijímacím řízení a studiu. 

 

Atmosféru dne otevřených dveří z prosince 2021 přiblíží video 
https://www.youtube.com/watch?v=nBsf7Y5waZI&t=17s 

 

https://fel.cvut.cz/cs/uchazeci/akce/dny-otevrenych-dveri
https://fel.cvut.cz/cs/uchazeci
https://www.youtube.com/watch?v=nBsf7Y5waZI&t=17s
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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 
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. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických 
vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a 
fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). 
Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 
227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 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. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve 
skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v 
současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 
2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT 
na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci 
hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v 
oblasti  „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – 
Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics 
and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer 
Science and Information Systems" je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. 
místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na https://www.cvut.cz/ 
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