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Přehlídku technologií budoucnosti na Fakultě 
elektrotechnické ČVUT uvádí robot z lega 
 

Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL) proběhne 

10. prosince 2020 poprvé v online podobě. Zájemci o studium během 

dvouhodinového moderovaného streamu navštíví pracoviště 

s technologiemi, které výrazně ovlivní způsob, jakým budeme pracovat, 

odpočívat či cestovat v následujících desetiletích.  

 

Mluvící a pohybující se robot Ludvík společně se studentskými moderátory provede 

10. prosince 2020 zájemce o studium Fakultou elektrotechnickou ČVUT během 

jejího prvního online dne otevřených dveří. Ludvík, kterého z 37 tisíc dílků lega složili 

studenti bakalářského studia Martin Šrámek a Matěj Štětka, představuje jen jednu 

z řady špičkových technologií na největší elektrotechnické a informatické fakultě 

v České republice. Humanoidní robot v roli průvodce je symbolickým příspěvkem ke 

100. výročí od chvíle, kdy tomuto slovu vložil konkrétní obsah Karel Čapek ve své 

hře R.U.R. 

 

„Pojali jsme den otevřených dveří jako virtuální prohlídku našich pracovišť 

s trendovými technologiemi, které budou výrazně ovlivňovat náš život v blízké 

budoucnosti. Roboty, drony, autonomně řízené formule, grafické či biomedicínské 

aplikace, telekomunikační sítě, alternativní energetické zdroje či zařízení pro 

kosmický program mohou studenti na naší fakultě nejen studovat, ale také se 

prakticky podílet na jejich vývoji,“ řekl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické 

ČVUT v Praze.  

 

Fakulta elektrotechnická ČVUT jako jedna z předních pěti vědeckých institucí 

v České republice vyniká unikátním poměrem jednoho pedagoga na sedm studentů. 

I díky tomu jsou katedry schopné vedle samotné výuky své studenty efektivně 

zapojovat do vědeckého výzkumu, často už na bakalářském stupni studia. 
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Nejenom zájemci o studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT, ale i nadšenci do 

technologií a makeři se budou moci připojit k jejímu dni otevřených dveří 10. 

prosince 2020 v 16.30 hodin prostřednictvím odkazu www.fel.cvut.cz/dod. 

K dispozici jim budou studenti a pedagogové v interaktivních chatech, kteří budou 

připraveni zodpovědět dotazy k přijímacímu řízení, studijním programům či 

prezentovaným technologiím.  

 

Součástí programu dne otevřených dveří bude vedle virtuální prohlídky pracovišť a 

řady rozhovorů také mimo jiné anketa mezi významnými absolventy fakulty. Ke 

studiu na FEL mají motivovat videa o klíčových studentských projektech, eForce 

týmu a jeho autonomně řízené formuli, Robosoutěži organizované pro nižší stupně 

škol a týmu studentek, které pod názvem wITches popularizují elektrotechniku a 

programování mezi mladšími dívkami. Inspirovat chce rovněž video o prázdninovém 

FEL Campu, kde studenti řeší zábavné úkoly uprostřed přírody. 

 

Upoutávka na den otevřených dveří FEL je k dispozici zde. 

 

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. 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 
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