
Vážené budoucí studentky, vážení budoucí studenti OI!

Blíží se zápis ke studiu OI, a proto bychom Vás tímto rádi informovali o mnoha důležitých akcích, datech, či zajímavostech, 
které Vás s OI čekají. 

Považujeme za důležité hned na začátku tohoto newsletteru uvést, že do letošního 2. ročníku OI postoupilo 79% studentů 
v bakalářské a 77% v magisterské etapě studia OI, což je mnohem více, než na kterémkoli jiném programu FEL. O čem tato 
čísla svědčí? První ročník pro nás neznamená prodloužené přijímačky, a proto přijímáme pouze ty z Vás, kdo máte dobrou 
šanci studium dokončit. Na OI tedy nebude Váš první rok ztracený!

Přestože OI běží pouhý rok, stačilo se udát leccos zajímavého. Student OI Vitalij Chalupník se v rámci diplomové práce 
pustil do klasifikace obrázků v nejstarších dokumentech Národní knihovny. Jiné mezioborové téma si vybral další náš 
student Altaibayar Tseveenbayar. Pracuje na aplikaci pro chytré mobilní telefony, která bude pomáhat s orientací nevi-
domým a Google mu pro testování jeden telefon věnoval. Spolupráce s největším vyhledávačem se vůbec daří: dok-
torand Lukáš Zich, jeden z vyučujících OI, se stal Google Research Fellow, což mu poskytne podporu v jeho výzkumu. 
A zapomenout bychom neměli ani na vedoucího výzkumníka v IBM a Google, Jana Šedivého, který nedávno přešel na 
katedru kybernetiky. S oběma a mnoha dalšími zajímavými lidmi se budete moci setkat na OI.

OI také hojně spolupracuje se zahraničím. Jde o stáže zahraničních expertů, kteří přednášejí některé předměty OI 
(můžeme zmínit např. Carmela Domshlaka z Technionu, 
více viz http://otevrenainformatika.blogspot.com/2010/02/a4m33pah-kurz-planovani-hry-s-expertem.html), či množství 
projektů, na kterých pracují katedry zapojené v OI (financovaných např. NASA (USA), Air Force Research Laboratory - 
AFOSR (USA) a EOARD (UK), Office of Naval Research (USA), Toyota Motor Europe (BE), Evropskou komisí a dalšími význ-
amnými institucemi, více viz http://cyber.felk.cvut.cz/research/projects.phtml) a do kterých se můžete zapojit také Vy 
nejen v rámci tvorby svých bakalářských prací. OI také podporuje a zajišťuje stáže svých studentů, např. na ISI v Hagen-
bergu.

Mimo přednášek pro Vás v průběhu celého roku budeme pořádat různé akce (např. výlet do hor). Právě finišuje vznik 
studentského OI klubu, který Vám, doufáme, přinese množství zábavy! 

Je pro nás prioritní neustálé zlepšování, proto kdykoliv vítáme Vaši kritiku. Nebojte se ozvat, pokud budete mít 
pocit, že je kritika na místě (např. na email oi@fel.cvut.cz). Speciálně pro Vaše dotazy jsme založili vlákno na FEL fóru 
https://forum.feld.cvut.cz/post/32045/, využijte jej, pokud máte jakýkoliv dotaz/nejasnost zvláště v prvních fázích 
studia OI.

Akce v den zápisu 1. 9. 2010 – informační a seznamovací 
1.9. se uskuteční Váš zápis. Byli bychom rádi, aby pro Vás tento den nebyl jen plný formalit, ale také abyste měli šanci 
se seznámit se svými novými spolužáky/spolužačkami z OI a nebo si popovídat se svými staršími kolegy OI z 2.ročníku. 
Pokud máte zájem, od 14:30 si můžete v doprovodu starších studentů prohlédnout laboratoře a výzkumná centra OI 
(areál FEL na Karlově náměstí 13, Praha 2) a poté se přesunout do restaurace, kde bude program volně pokračovat.

Harmonogram dne: 
        9:00   Zápis (Dejvice) – místnost 340
       11:00   Přívítání – zástupci OI (Dejvice)
       13:00   Jazykový rozřazovací test (Dejvice)
       14:30   Prohlídka laboratoří a výzkumných center OI
       (Karlovo nám. 13, Praha 2, sraz v prosklené dvoraně mezi fakultou strojní a elektrotechnickou)
Cca 16:00   Přesun směr restaurace (občerstvení si hradíte sami)

Prosíme o předběžné potvrzení účasti na odpolední části programu (od 14:30) na email sinova@fel.cvut.cz, 
a to do pátku 27. 8. 2010

Těšíme se na spolupráci s Vámi!
                     Hezký zbytek prázdnin Vám přeje
                     prof. Michal Pěchouček a tým OI
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Důležité termíny a odkazy

 Zápisy do 1. ročníku:  1. 9. 2010 v 9:00 hod.

 Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli:  6. 10. 2010 

 Průvodce prváka po ČVUT 2010  
http://www.iaeste.cz/content/2010/2010-05_a5pruvodce-prvaka_sazba_web.pdf
 
 Zápisy do 1. ročníku v bakalářských studijních programech: 
http://www.fel.cvut.cz/education/announce/1011.html

 Pokyny pro nastupující studenty 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia 
http://www.feld.cvut.cz/education/announce/1010.html

 Harmonogram akademického roku 2010/2011: 
http://www.feld.cvut.cz/education/harmonogram1011.html

Informační a komunikační zdroje programu OI

1) Nejdůležitější informace naleznete na webu FEL http://www.feld.cvut.cz/,  
případně na webu OI http://informatika.fel.cvut.cz/, doporučujeme Vám na obou nastavení RSS

2) Na webu fakulty také probíhají zajímavé diskuze, nebojte se zapojit: 
https://forum.feld.cvut.cz/

3) Pokud jste příznivci Facebooku, připojte se na naši stránku: 
http://www.facebook.com/pages/Praha-Czech-Republic/Otevrena-informatika/76709068177
Pokud příznivci Facebooku nejste, nevadí, nic důležitého Vás nemine.

4) Průběžně blogujeme a přivítáme, když se k nám přidáte. Pokud máte básnické střevo a co říct OI světu, neváhejte 
a dejte nám vědět, nejlépe na sinova@fel.cvut.cz.
Adresa blogu: http://otevrenainformatika.blogspot.com/

5) Veškeré fotky z OI akcí jsou zavěšeny na http://picasaweb.google.com/otevrenainformatika/
Naleznete zde také fotky z červnové akce Otevřená InfoPARTY, kterou jsme pro Vás uspořádali 

6) …Chystáme pro Vás OI Klub! :)

 
Kontaktní osoby OI

Pedagogické oddělení Dejvice: 
Ivana Dolejšová
e-mail: dolejiva@fel.cvut.cz
telefon: 224 353 917

Studijní oddělení OI - Karlovo náměstí: 
Leona Svobodová 
e-mail: svobole2@fel.cvut.cz 
telefon: 224 357 468 

kontaktní email: oi@fel.cvut.cz

Tento email byl zaslán všem studentkám a studentům, kteří byli přijati do nového studijního programu Otevřená informatika. Pokud Vás tento 

e-mail obtěžuje a nepřejete si, abyste podobné emaily do budoucna dostávali, napište nám to prosím na oi@fel.cvut.cz. Děkujeme, Váš tým OI.
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