
Proč studovat KME?
Studijní program Komunikace, Multimédia a Elektronika 
poskytuje teoretický i aplikační základ a specializaci   
v oborech pokrývajících přenos (komunikace),  interakci 
s  lidským subjektem a s fyzikální realitou (multimédia) 
a konstrukci souvisejících zařízení (elektronika). Pro-
gram pokrývá rozsáhlou oblast moderních elektroni-
ckých technologií zpracování informace z hlediska 
hardwaru i softwaru. Umožňuje absolventům získat 
potřebnou pružnost a flexibilitu požadovanou současným 
pracovním trhem. Studium tohoto interdisciplinárního 
programu přináší významnou výhodu na pracovním trhu.

Co výjimečného nabízíme našim studentům

• Studium na nejvýše hodnocené technické univerzitě 
u nás (dle celosvětového žebříčku The Times) 

• Vynikající odborné a technické zázemí, tvůrčí, 
       kulturní a společenské prostředí v hlavním městě ČR

• Výběrové studium pro talentované studenty zaměřené 
na hloubku a nadčasovost vědomostí

• Možnost spolupráce na projektech s řadou význam-
ných společností v oboru, a to i v rámci řešení 
bakalářských a diplomových prací 

• Možnost absolvovat v rámci libovolného magister-
ského oboru specializaci Ekonomika a management

• Možnost studovat při zaměstnání formou kombino-
vané  výuky s konzultacemi primárně v sobotu
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obecné podmínky pro přijetí 
ke studiu do bakalářských 
programů

Ke studiu se můžete přihlásit pokud 
budete absolventy některé střední 
všeobecné, nebo odborné školy 
zakončené maturitní zkouškou. 
Všichni uchazeči o studium na FEL, 
pokud vyhoví podmínkám pro přijetí, 
budou mít zaručeno přijetí ke studiu do 
naplnění kapacity zvoleného programu 
bez přijímací zkoušky. U některých 
studijních programů je vyžadována 
přijímací zkouška z matematiky.
Podrobné informace naleznete od lis-
topadu na webu fakulty v odkazu „pro 
zájemce o studium“

Jak se přihlásit na školu?
Přihlaste se elektronickou formou na 
www.prihlaska.cvut.cz
K přihlášce přiložte studijní výsledky 
z matematiky a fyziky.

Pokud již nejste v kontaktu se svou 
střední školou, připojte k přihlášce 
ověřené kopie všech vysvědčení 
ze střední školy.

Přiložte také doklad o zaplacení pop-
latku 450 Kč na účet KB Praha 6, 

č. účtu: 19-5504540257/0100 
variabilní symbol: 77777 
konstantní symbol: 0308 (bezhoto- 
vostní platba) nebo 0179 (hotovostní 
platba). Jako specifický symbol uveďte 
číslo z elektronické přihlášky.
To vše zašlete nejpozději do 
31. března 2012 na adresu:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, 
pedagogické oddělení
Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice
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Proč studovat stM?
získáte…

• kvalitní bakalářské vzdělání,

• praktické dovednosti,

• seriózní teoretické základy (matematika, informa-
tika),

• silné výzkumné,  vývojové a odborné zázemí, 

• možnost pokračování ve studiu v několika magister-
ských programech,

• prostor pro volitelné předměty a osobní specializaci.



obecné podmínky pro přijetí 
ke studiu do bakalářských 
programů

Ke studiu se můžete přihlásit pokud 
budete absolventy některé střední 
všeobecné, nebo odborné školy 
zakončené maturitní zkouškou. 
Všichni uchazeči o studium na FEL, 
pokud vyhoví podmínkám pro přijetí, 
budou mít zaručeno přijetí ke studiu do 
naplnění kapacity zvoleného programu 
bez přijímací zkoušky. U některých 
studijních programů je vyžadována 
přijímací zkouška z matematiky.
Podrobné informace naleznete od lis-
topadu na webu fakulty v odkazu „pro 
zájemce o studium“

Jak se přihlásit na školu?
Přihlaste se elektronickou formou na 
www.prihlaska.cvut.cz
K přihlášce přiložte studijní výsledky 
z matematiky a fyziky.

Pokud již nejste v kontaktu se svou 
střední školou, připojte k přihlášce 
ověřené kopie všech vysvědčení ze 
střední školy.

Přiložte také doklad o zaplacení pop-
latku 450 Kč na účet KB Praha 6, 

č. účtu: 19-5504540257/0100 
variabilní symbol: 77777 
konstantní symbol: 0308 (bezhoto- 
vostní platba) nebo 0179 (hotovostní 
platba). Jako specifický symbol uveďte 
číslo z elektronické přihlášky.
To vše zašlete nejpozději do 
31. března 2012 na adresu:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, 
pedagogické oddělení
Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice
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5 důvodů proč studovat Kyr
• Stanete se specialisty v dynamicky se rozvíje-

jícím oboru s velkou budoucností. To není obyčejná 
informatika, to je informatika pro reálný svět. 

       Naučíte počítače vnímat, myslet, řídit a rozhodovat.

• Kybernetické stroje a roboti jsou dnes všude kolem 
nás. Jako má dnes každý doma počítač, zítra bude 
mít každý svého robota. a vy budete u toho. Rádi si 
hrajete? Pak je tento program přesně pro Vás. Uveďte 
svět kolem vás do pohybu. Naše moderní laboratoře 
na vás čekají.

• V Kybernetice a robotice máme výzkum světové 
úrovně. Jsme špičkou nejen v ČR, ale některé týmy 
patří mezi nejlepší na světě. Budou vás učit osobnosti 
světového formátu.

• Náš program je flexibilní. získáte rozhled a dobré 
základy pro svoji specializaci. Vhodným výběrem 
volitelných předmětů podle vlastního zájmu můžete 
svou specializaci prohloubit. Rozviňte svou individu-
alitu. Je to jen na vás.

• Na konci studia vám pomůžeme navázat kontakt 
s růmyslovými firmami. Už během studia můžete spo-
lupracovat na firemních projektech.



obecné podmínky pro přijetí 
ke studiu do bakalářských 
programů

Ke studiu se můžete přihlásit pokud 
budete absolventy některé střední 
všeobecné, nebo odborné školy 
zakončené maturitní zkouškou. 
Všichni uchazeči o studium na FEL, 
pokud vyhoví podmínkám pro přijetí, 
budou mít zaručeno přijetí ke studiu do 
naplnění kapacity zvoleného programu 
bez přijímací zkoušky. U některých 
studijních programů je vyžadována 
přijímací zkouška z matematiky.
Podrobné informace naleznete od lis-
topadu na webu fakulty v odkazu „pro 
zájemce o studium“

Jak se přihlásit na školu?
Přihlaste se elektronickou formou na 
www.prihlaska.cvut.cz
K přihlášce přiložte studijní výsledky 
z matematiky a fyziky. 

Pokud již nejste v kontaktu se svou 
střední školou, připojte k přihlášce 
ověřené kopie všech vysvědčení 
ze střední školy.

Přiložte také doklad o zaplacení pop-
latku 450 Kč na účet KB Praha 6, 

č. účtu: 19-5504540257/0100 
variabilní symbol: 77777 
konstantní symbol: 0308 (bezhoto- 
vostní platba) nebo 0179 (hotovostní 
platba). Jako specifický symbol uveďte 
číslo z elektronické přihlášky.
To vše zašlete nejpozději do 
31. března 2012 na adresu:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, 
pedagogické oddělení
Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice
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10+1 výhod otevřené informatiky

1. Bakalářský i magisterský program je výběrový (letos přijato 
90 studentů do bakalářské a 130 do magisterské etapy). 
Většina studentů OI úspěšně postupuje do dalších semestrů.

2. Program OI nabízí vysokou míru volitelnosti a umožňuje 
aktivní podíl na sestavení vedlejších specializací, tzv. minorů.

3. Studentů se často ptáme na jejich názory na výuku a program 
obecně, o problémech diskutujeme a zohledňujeme názory studentů.

4. Studentům se na OI líbí: vloni vyjádřilo 94% bakalářů spokojenost 
s volbou programu.

5. Nejkvalitnější vzdělání v ČR nabízejí výzkumně orientované univer-
zity, mezi které ČVUT patří  i ve světovém měřítku: Dle THES jsme 
121. nejlepší školou světa v oblasti Engineering&IT.

6. Výuka je vedena týmem kvalitních odborníků s rozsáhlou 
mezinárodní zkušeností. Nabízíme díky tomu zapojení do 
týmů, které tvoří 30% vědeckých výsledků ČVUT, což může 
významně pomoci i finančně.

7.  Studenti mají řadu možností studia v zahraničí od programu Eras-
mus po dvojitý diplom ve spolupráci s JKU Linz: Po roce studia v Ra- 
kousku obdrží titul „joint degree in Master of science“.

8.  Bakalářský program pokrývá přípravu pro mezinárodní test GRE, 
a tím otvírá možnost dalšího studia v zahraničí. Navíc je možné si 
předměty zapisovat v angličtině, nebo nastoupit na anglickou OI.

9. Každý rok se studenti mohou těšit na výlety, posezení a další 
společenské akce v rámci Klubu OI.

10. Nabízíme moderní, volně dostupnou informační podporu výuky 
(inspirovanou MIT OpenCourseWare)

11. absolventům se nabízí možnost uplatnění na dynamickém trhu IT, 
který nabízí plat 57 000 Kč po 5 letech praxe.



obecné podmínky pro přijetí 
ke studiu

Úplné znění podmínek pro přijetí do 
bakalářského a magisterského progra-
mu OI (včetně informací pro přijetí bez 
zkoušek) a další důležité informace 
najdete na webu OI v odkazu „pro 
zájemce o studium“ http://informatika.
fel.cvut.cz/pro-zajemce-o-studium

Jak se přihlásit na školu?
Přihlaste se elektronickou formou na 
www.prihlaska.cvut.cz
K přihlášce přiložte studijní výsledky 
z matematiky a fyziky. 

Pokud již nejste v kontaktu se svou 
střední školou, připojte k přihlášce 
ověřené kopie všech vysvědčení 
ze střední školy.

Přiložte také doklad o zaplacení pop-
latku 450 Kč na účet KB Praha 6, 

č. účtu: 19-5504540257/0100 
variabilní symbol: 77777 
konstantní symbol: 0308 (bezhoto- 
vostní platba) nebo 0179 (hotovostní 
platba). Jako specifický symbol uveďte 
číslo z elektronické přihlášky.
To vše zašlete nejpozději do 
31. března 2012 na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, 
pedagogické oddělení
Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice



5 důvodů proč studovat EEM:

• Budoucnost je o energetických zdrojích, přijďte 
hledat nové způsoby a cesty získávání elektrické 
energie.

• Čekají na vás současné i budoucí technologie – 
od jaderné elektrárny, solárních článků, přes mo-
derní motory, lasery až po nanotechnologii. 

• Máte jedinečnou šanci získat technicko-ekonom-
ické vzdělání, a tím si otevřít cestu k řadě dalších 
oborů.

• Klademe důraz na praktické znalosti a dovednosti.  
v projektech si můžete hrát, bastlit, programovat, 
tvořit.

• Nebudete mít nouzi o nalezení dobře placeného 
zaměstnání kdekoliv po světě – absolventů 
z  našeho oboru je celosvětově veliký nedostatek.

ČEsKé vysoKé uČEní tEChniCKé V PRazE

FaKulta ElEKtrotEChniCKá
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice

www.fel.cvut.cz
www.budIT.cz
www.facebook.com/cvutfel
www.youtube.com/cvutfel



obecné podmínky pro přijetí 
ke studiu do bakalářských 
programů

Ke studiu se můžete přihlásit pokud 
budete absolventy některé střední 
všeobecné, nebo odborné školy 
zakončené maturitní zkouškou. 
Všichni uchazeči o studium na FEL, 
pokud vyhoví podmínkám pro přijetí, 
budou mít zaručeno přijetí ke studiu do 
naplnění kapacity zvoleného programu 
bez přijímací zkoušky. U některých 
studijních programů je vyžadována 
přijímací zkouška z matematiky.
Podrobné informace naleznete od lis-
topadu na webu fakulty v odkazu „pro 
zájemce o studium“

Jak se přihlásit na školu?
Přihlaste se elektronickou formou na 
www.prihlaska.cvut.cz
K přihlášce přiložte studijní výsledky 
z matematiky a fyziky.

Pokud již nejste v kontaktu se svou 
střední školou, připojte k přihlášce 
ověřené kopie všech vysvědčení 
ze střední školy.

Přiložte také doklad o zaplacení pop-
latku 450 Kč na účet KB Praha 6, 

č. účtu: 19-5504540257/0100 
variabilní symbol: 77777 
konstantní symbol: 0308 (bezhotov-
ostní platba) nebo 0179 (hotovostní 
platba). JJako specifický symbol uveďte 
číslo z elektronické přihlášky.
To vše zašlete nejpozději do 
31. března 2012 na adresu:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, 
pedagogické oddělení
Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice
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Proč studovat BMii?
Technika v moderní medicíně proniká do všech lékařských 
oblastí.Od diagnostických metod a operačních sálů po řízení 
pokusů v genetickém výzkumu či terapii srdečních nebo neu-
rologických poruch pomocí vhojených stimulátorů. Tvorba 
nových řešení i efektivní využívání stále složitějších přístrojů 
a metod se neobejde bez odborníků, kteří dovedou komu-
nikovat jak se světem přírodních věd, tak se světem tech-
niky. Cílem BMII je vychovávat kvalitní techniky, kteří chápou 
základní principy funkce živých systémů a jsou tak dobře 
připraveni pro práci v perspektivních interdisciplinárních 
oblastech na pomezí biologie a medicíny.

Co výjimečného našim studentům nabízíme 

• Studium na nejvýše hodnocené technické univerzitě 
v České republice (dle celosvětového žebříčku The 
Times).

• Vynikající odborné a technické zázemí a aktivní spolu-
práce s řadou renomovaných pracovišť fakulty elektro-
technické i s prestižními lékařskými pracovišti v ČR.

• Spoluúčast na řešení národních i mezinárodních výz-
kumných či aplikačních projektů v oblasti biomedicíny.

• Studium v interdisciplinárním kolektivu (v roce 2010/11 
měla jen polovina studentů BMII bakalářský dip-
lom z FEL, ostatní přišli z jiných fakult ČVUT nebo 
z Lékařských fakult UK).

• Možnost vytvořit individuální studijní plán, který 
zohledňuje znalosti, se kterými student do programu  
vstupuje (absolventi lékařských fakult si tak mohou 
doplnit některé technické znalosti) i další plánované 
uplatnění.

• absolventi oboru Biomedicínské inženýrství získávají 
kvalifikaci „Biomedicínský inženýr“ ve smyslu zákona 
č. 96/2004 Sb.



obecné podmínky pro přijetí 
ke studiu do bakalářských 
programů
Program BMII je určen pro absolventy 
technických, exaktních, lékařských či 
přírodovědeckých bakalářských oborů. 
Program koná přijímací zkoušky, jejichž 
cílem je ověřit rozsah a úroveň znalostí 
uchazečů z matematiky, informatiky 
a pro obor „Biomedicínské inženýrství“ 
i z elektrotechniky a případně na jejich 
základě navrhnout vhodnou úpravu in-
dividuálního studijního plánu uchazeče 
s ohledem na již dosažené vzdělání 
(např. v některém zdravotnicky či bio-
logicky zaměřeném studijním progra-
mu). Přijati budou uchazeči, kteří uspějí 
alespoň v polovině předmětů přijímací 
zkoušky. Podrobné informace naleznete 
na webu fakulty nebo na webu programu         
(http://biomedicina.fel.cvut.cz) v odkazu 
„pro zájemce o studium“.

Jak se přihlásit na školu?
Přihlaste se elektronickou formou na 
www.prihlaska.cvut.cz
K přihlášce přiložte kopii bakalářského 
diplomu (pokud jej již máte) a seznam 
předmětů, které jste absolvovali 
v průběhu svého bakalářského studia. 
Přiložte také doklad o zaplacení poplatku 
450 Kč na účet KB Praha 6, 

č. účtu: 19-5504540257/0100 
variabilní symbol: 77777 
konstantní symbol: 0308 (bezhotov-
ostní platba) nebo 0179 (hotovostní 
platba). Jako specifický symbol uveďte 
číslo z elektronické přihlášky.
To vše zašlete nejpozději do 
31. března 2012 na adresu:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, 
pedagogické oddělení
Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice


