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� Kvalitní pedagogové se zahraniční praxí a vynikajícími výsledky ve výzkumu (na 1. místě ve srovnání výzkumu 
v ČR CERGE v 5 kategoriích viz http://idea.cerge-ei.cz/documents/studie_2012_03.pdf), 

� Zahraniční přednášející – např. Carmel Domshlak (http://iew3.technion.ac.il/~dcarmel/), 
� Možnost studia mnoha předmětů v angličtině, 
� Stále se rozšiřující nabídka minor oborů – Matematika, Počítačová grafika, Umělá inteligence, Softwarové 

inženýrství, Počítačové sítě, Vestavné systémy, Ekonomika, Počítačové hry (v přípravě). 
� Spolupráce s významnými firmami formou podílu na výuce předmětu/kurzu vedených pracovníky těchto 

firem - např. Oracle, Profinit, IBM, SAS, AVAST, Red Hat, Seznam aj. – viz http://oi.fel.cvut.cz/uvod/partneri, 
� Možnost zapojení se do špičkových týmů a jejich výzkumných projektů – např. formou prázdninových brigád 

již před nástupem do 1. semestru! 
např. Centrum agentních technologií ATG  
http://agents.felk.cvut.cz/, den otevřených dveří ATG http://oi.fel.cvut.cz/node/687 
Centrum strojového vnímání CMP cmp.felk.cvut.cz, 

� Výjezdy do zahraničí -   
např. program ERASMUS http://www.fel.cvut.cz/vz/studium.html;  
Johannes Kepler University Linz (http://www.isi-hagenberg.at) atp.,  

� CISCO International Internship Programme – stáže jsou nabízeny pouze na vybraných fakultách předních univerzit 
(např. Imperial College, ETH Zurich,  EPFL v Lausanne) - http://oi.fel.cvut.cz/node/686, http://ciip4me.com), 

� Rozsáhlá nabídka témat bakalářských prací, 
� Stipendia -  stipendium OI  - http://oi.fel.cvut.cz/pro-studenty/stipendia, http://oi.fel.cvut.cz/rozhovory-se-studenty, 

mimořádné motivační stipendium - http://www.fel.cvut.cz/aktuality/mimoradne-stipendium1314.html, 
semestrální prospěchové  - http://www.fel.cvut.cz/education/stipendia/prospechova.html, 

 
� Sport      výběr ze 44 sportů a možnost využívání sportovišť ČVUT, 
� Letní sportovní kurzy  info http://www.utvs.cvut.cz/letni-kurzy/zakladni-informace.html,  

přehled kurzů http://www.utvs.cvut.cz/letni-kurzy/prehled.html,   

� Přístup k SW multilicencím   Matlab, Maple, Mathematica,Windows, OrCAD, Mentor PADS, 
� Studentské spolky a kluby   např. OI Klub http://klub.informatika.fel.cvut.cz/,  
� CISCO Networking Academy  http://cna.su.cvut.cz, 

� Vědecko-populární přednášky  http://akce.cvut.cz/, 

� eClub     https://sites.google.com/a/eclub.cvutmedialab.cz/eclub/program-prednasek,  
� Fyzikální čtvrtky FEL   http://fyzika.fel.cvut.cz/index.php?_fct=Y, 
� Filmový klub ČVUT Kulaťák  https://www.facebook.com/FilmovyKlubCvut,   
� Koncerty ve studovně FELcafé   https://www.facebook.com/FELcafe.music.nights,  
� Setkání s hudbou   http://www.fel.cvut.cz/setkani/. 

  
� Studenti OI jsou našimi partnery. Chceme znát jejich názor a kritiky si ceníme, pomáhá nám k neustálému 

zlepšování výuky a všeho kolem ní. Studenti dvakrát ročně tzv. grilují své pedagogy, tedy vyjadřují svůj názor na 
studium v podrobném dotazníku. O výsledcích z něj vyplývajících pak se studenty osobně diskutujeme.   

� Kdykoli se na nás můžete obrátit s jakýmkoli dotazem na e-mail oi@fel.cvut.cz. 
� Připojte se OI Facebook https://www.facebook.com/otevrenainformatika, 

OI Klub výšlap na Sněžku, akce Vltava, moravský sklípek atp.,  
více viz http://klub.informatika.fel.cvut.cz/,  
registrace na http://klub.informatika.fel.cvut.cz/register 

OI Blog  http://otevrenainformatika.blogspot.cz/. 

 
Těšíme se na Vás 

 
http://oi.fel.cvut.cz/ 


