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Elektrotechnika, energetika a management 



Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do
specializací

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do specializací
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Elektrotechnika, energetika a management
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ4P+2S7Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Natalie  Žukovec,  Matěj  Dostál  Jiří 
Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

B0B01LAGA

PZ4P+2S6Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Veronika  Sobotíková,  Karel  Pospíšil  Veronika  Sobotíková
Veronika  Sobotíková (Gar.)

B0B01MA1A

PZ2P+2C4KZProcedurální programování (pro EK a EEM)
Stanislav  Vítek  Stanislav  Vítek Stanislav  Vítek (Gar.)

B0B99PRPA

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ2P+2C4KZZáklady elektrotechnického inženýrství
Ivana  Nová,  Jiří  Beranovský,  Vít  Hlinovský  Ivana  Nová

B1B14ZEL1

PZZ2P+2S5Z,ZK
Makro a mikroekonomika
Helena  Fialová,  Lubomír  Lízal,  Alena  Tůmová  Alena  Tůmová Lubomír  Lízal
(Gar.)

B1B16MME

PV
Min/Max

Min. předm.

1Humanitní předměty
B0B16ET1,B0B16FIL,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BEEMH
4/28Max. předm.

9

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C4Z,ZK
Diferenciální rovnice a numerika
Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Petr  Habala  Petr  Habala
Petr  Habala (Gar.)

B0B01DRN

PL4P+1L+2C8Z,ZKFyzika 1
Petr  Koníček  Petr  Koníček Petr  Koníček (Gar.)

B1B02FY1

PL4P+2S6Z,ZK
Matematická analýza 2
Natalie  Žukovec,  Karel  Pospíšil,  Jaroslav  Tišer,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Křepela, 
Martin  Bohata,  Paola  Vivi  Jaroslav  Tišer Petr  Hájek (Gar.)

B0B01MA2A

PL2P+2L4Z,ZKPrůmyslové počítačové systémy
Karel  Künzel  Karel  Künzel Karel  Künzel (Gar.)

B1B13PPS

PL2P+2C4KZVýpočetní aplikace
Jan  Kyncl  Jan  Kyncl (Gar.)

B1B15VYA

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předměty2018_BEEMVOL

0/999
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Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

1
Humanitní předměty2018_BEEMH

4/28Max. předm.

9
Filozofie 1B0B16FI1FilozofieB0B16FILEtika 1B0B16ET1

Historie 1B0B16HI1Historie vědy a techniky 1B0B16HT1Historie techniky a ekonomikyB0B16HTE

Tělesná výchovaA003TVPsychologie pro manažeryB0B16MPLManažerská psychologieB0B16MPS

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předměty2018_BEEMVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

2ZTělesná výchovaA003TV
4Z,ZKDiferenciální rovnice a numerikaB0B01DRN

Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby
výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických a diferenciálních a jejich soustav). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.Výsledek studentské

ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B0B01DRN

7Z,ZKLineární algebraB0B01LAGA
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

6Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1A
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné.

6Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2A
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

4KZEtika 1B0B16ET1
Poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu

jsou i diskuse, ve kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba přináší a hledat na ně společně odpovědi.

4KZFilozofie 1B0B16FI1
Probírají se postavy a myšlenky antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky,

matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.

2ZKFilozofieB0B16FIL
Úvod do filosofie. Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice.

4KZHistorie 1B0B16HI1
Dějiny 20. století v Evropě a ve světě ? politika, války, revoluce, hospodářství, věda a technika, spolenost, kultura, ideologie. Historické kořeny a souvislosti naší současnosti. Vývoj

českých zemí a společnosti v středoevropském kontextu, otázka diskontinuity dějin a vyrovnání se s minulostí.

4KZHistorie vědy a techniky 1B0B16HT1
Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po

současnost.Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

2ZKHistorie techniky a ekonomikyB0B16HTE
Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie techniky a s hospodářskými a sociálními dějinami českých zemí a Československa v komparaci s vývojem evropského regionu 18. -
21. století. Cyklus přednášek se věnuje technickým a ekonomickým aspektům každodenního života jako nedílným kulturním, sociálním, technickým a ekonomickým fenoménm vývoje

české společnosti a na konkrétních příkladech ukazuje důležité momenty vlivu techniky a ekonomiky na rozvoj české společnosti od konce 18., v prběhu 19. - 21. století.

2ZKPsychologie pro manažeryB0B16MPL
Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti

manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si
procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda,
nikoli jako soubor povrchních klišé, indoktrinací a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena. Kurz je sestaven a

vyučován z pozice člověka, který se dané problematice 20 let intenzivně věnuje a většinu času se jí i živí. Kurz neobsahuje návody, jak se rychle a snadno zařadit mezi hvězdné lídry
a osvojit si myšlení první ligy. Kurz neobsahuje návody, jak vybabrat s druhými lidmi a získat nad nimi "psychologicky" navrch, protože to sice jde, ale odporuje to životním hodnotám
přednášejícího. Po absolvování předmětu budete snad informovanější, snad zkušenější, ale určitě ne šťastnější. Tento kurz nechválí ani psychology, ani manažery, ani manažerské

psychology. Studenti - pokud sháníte několik kreditů, ale studovat nechcete, nezapisujte si manažerskou psychologii. Každý semestr řada studentů skončí se zbytečně neuspokojivým
hodnocením D, E, i F. Tento předmět není automatická dávačka, jsem otravný pedagog, který po svých studentech požaduje plnění řady povinností. Na tento předmět se nepřipravíte
čtením banálních článečků o vnitřní motivaci a lidech, kteří jsou ve firmě to nejcennější, ani poslechem povrchních školeníček "soft skills" na YouTube. Budu vás nutit sledovat moje
přednášky a studovat z chatrných materiálů, v podstatě stejně, jako někdy v předminulém tisíciletí. Kolegové, opět jsem zavalen Vašimi žádostmi o nadlimitní zápis. Věřte, nemohu s
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kapacitou předmětu nic dělat. Tento předmět není tak přínosný, jak si možná myslíte. Pokud o zápis opravdu stojíte, zkuste přemluvit někoho méně zaníceného, aby se odhlásil a
uvolnil Vám místo. Na Moodle je zavěšena řada souborů určených ke studiu. Pokud je na svém Moodlu nevidíte, dejte mi vědět. I když Manažerská psychologie vypadá jako jeden
předmět, je to ve skutečnosti asi deset předmětů pro více fakult a může se stát, že na jednotlivých profilech vznikne zmatek. SVI disponuje linky na záznamy některých přednášek.
Případné záznamy mají chatrnou obsahovou kvalitu a jsou určeny výhradně jako nástroj studia v krizových situacích. V žádném případě nepovoluji jejich šíření. V letním semestru

2022 předpokládáme výuku prezenční formou, ale kdo ví, jaká překvapení nám ještě pandemie přichystá, viďte.

4Z,ZKManažerská psychologieB0B16MPS
Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti

manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si
procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda,

nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

4KZProcedurální programování (pro EK a EEM)B0B99PRPA
Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů a paradigmat strukturovaného procedurálního programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali
o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na

osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů. Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad fungováním programu, datového
modelu, přístupem a správou paměti. Z tohoto důvodu bude při výuce využit programovací jazyk C, který poskytuje přímou vazbou mezi programem a alokovaným paměťovým prostorem

programu. Studenti se v předmětu seznámí nejen s překladem zdrojových kódů a linkováním aplikace, ale také s laděním a profilováním programu. Přednášky budou založeny na
prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu

zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. V závěru semestru budou stručně představeny základní vlastnosti objektově
orientovaného programování.

8Z,ZKFyzika 1B1B02FY1
V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou
vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové
znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech

staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do teoretické mechaniky, která studentům usnadní pochopení látky v následujících odborných předmětech.
Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti
jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti

využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2.

4Z,ZKPrůmyslové počítačové systémyB1B13PPS
Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných pří řízení v elektrotechnice a energetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování
dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Jsou probírány základní číslicové obvody, zobrazení čísel v počítači a práce s nimi, základní bloky počítače a mikropočítače
a jejich funkce, jednoobvodové mikropočítače a vestavné aplikace, průmyslové počítače, provedení počítače do průmyslového prostředí. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13PPS Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13PPS

4KZZáklady elektrotechnického inženýrstvíB1B14ZEL1
Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace, technického textu a jeho prezentace. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a

procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

4KZVýpočetní aplikaceB1B15VYA
Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií
SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení

technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

5Z,ZKMakro a mikroekonomikaB1B16MME
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování
spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických
principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské
politiky se soustřeďuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických

znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:20 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Specializace Aplikovaná elektrotechnika - doporučený průchod
studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika 2018
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Elektrotechnika, energetika a management
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ4P+2S7Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Natalie  Žukovec,  Matěj  Dostál  Jiří 
Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

B0B01LAGA

PZ4P+2S6Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Veronika  Sobotíková,  Karel  Pospíšil  Veronika  Sobotíková
Veronika  Sobotíková (Gar.)

B0B01MA1A

PZ2P+2C4KZProcedurální programování (pro EK a EEM)
Stanislav  Vítek  Stanislav  Vítek Stanislav  Vítek (Gar.)

B0B99PRPA

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ2P+2C4KZZáklady elektrotechnického inženýrství
Ivana  Nová,  Jiří  Beranovský,  Vít  Hlinovský  Ivana  Nová

B1B14ZEL1

PZZ2P+2S5Z,ZK
Makro a mikroekonomika
Helena  Fialová,  Lubomír  Lízal,  Alena  Tůmová  Alena  Tůmová Lubomír  Lízal
(Gar.)

B1B16MME

PV
Min/Max

Min. předm.

1Humanitní předměty
B0B16ET1,B0B16FIL,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BEEMH
4/28Max. předm.

9

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C4Z,ZK
Diferenciální rovnice a numerika
Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Petr  Habala  Petr  Habala
Petr  Habala (Gar.)

B0B01DRN

PL4P+1L+2C8Z,ZKFyzika 1
Petr  Koníček  Petr  Koníček Petr  Koníček (Gar.)

B1B02FY1

PL4P+2S6Z,ZK
Matematická analýza 2
Natalie  Žukovec,  Karel  Pospíšil,  Jaroslav  Tišer,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Křepela, 
Martin  Bohata,  Paola  Vivi  Jaroslav  Tišer Petr  Hájek (Gar.)

B0B01MA2A

PL2P+2L4Z,ZKPrůmyslové počítačové systémy
Karel  Künzel  Karel  Künzel Karel  Künzel (Gar.)

B1B13PPS

PL2P+2C4KZVýpočetní aplikace
Jan  Kyncl  Jan  Kyncl (Gar.)

B1B15VYA

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předměty2018_BEEMVOL

0/999
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Číslo semestru: 3

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ3P+2S6Z,ZKElektrické obvody
Martin  Pokorný  Martin  Pokorný Martin  Pokorný (Gar.)

B1B31EOS

PZ2P+2C5Z,ZKElektromagnetické pole
Vítězslav  Pankrác  Vítězslav  Pankrác Vítězslav  Pankrác (Gar.)

B1B17EMP

PZ2P+2L4KZ
Elektronika pro silnoproud
Adam  Bouřa,  Vladimír  Janíček,  Jan  Novák,  Tomáš  Teplý  Vladimír  Janíček
Vladimír  Janíček (Gar.)

B1B34EPS

PZ3P+1L+2C7Z,ZKFyzika 2
Petr  Koníček,  Petr  Kulhánek  Petr  Koníček Petr  Koníček (Gar.)

B1B02FY2

PZ2P+2S4Z,ZK
Komplexní analýza
Zdeněk  Mihula,  Martin  Křepela,  Martin  Bohata  Martin  Bohata Jan  Hamhalter
(Gar.)

B0B01KANA

PZ2P+2L4Z,ZK
Materiály pro výkonovou elektrotechniku
Jan  Zemen,  Pavel  Mach,  Josef  Sedláček,  Karel  Dušek,  Ivana  Beshajová
Pelikánová  Karel  Dušek Pavel  Mach (Gar.)

B1B13MVE1

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5KZElektrická měření
Petr  Kašpar,  Jakub  Svatoš  Petr  Kašpar Petr  Kašpar (Gar.)

B1B38EMA

PL3P+2S5Z,ZKElektroenergetika 1
Zdeněk  Müller,  Ladislav  Musil

B1B15EN11

PL3P+2L4Z,ZK
Technologické procesy pro elektrotechniku
Pavel  Mach,  Karel  Dušek,  Jan  Kuba,  Radek  Procházka  Karel  Dušek Pavel 
Mach (Gar.)

B1B13TEP

PL3P+2L5Z,ZKZáklady elektrických strojů a přístrojů
Pavel  Kobrle,  Pavel  Mindl  Pavel  Kobrle Pavel  Kobrle (Gar.)

B1B14ZSP

PZL2P+2S5Z,ZK
Statistika a pravděpodobnost
Veronika  Sobotíková,  Kateřina  Helisová,  Jakub  Staněk,  Miroslav  Korbelář 
Kateřina  Helisová Kateřina  Helisová (Gar.)

B0B01STP

PZL2P+2L6Z,ZKVýroba elektrotechnických součástek
Václav  Papež  Václav  Papež Václav  Papež (Gar.)

B1B13VES

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2L5Z,ZKElektroenergetika 2
Radek  Procházka  Radek  Procházka (Gar.)

B1B15EN2

P4s4Z
Projekt bakalářský - Bachelor project
Jan  Mikeš,  Karel  Künzel,  Jan  Kyncl,  Ivana  Beshajová Pelikánová,  Zdeněk 
Müller,  Jan  Bauer,  Vít  Klein,  Stanislav  Bouček,  Jiří  Vašíček,  ..... Jan  Bauer
Jan  Bauer (Gar.)

B1BPROJ4

PZ2P+2L4Z,ZKVýroba výkonových zařízení
Jan  Kuba,  Jiří  Hájek,  Petr  Gric  Jiří  Hájek Jiří  Hájek (Gar.)

B1B13VVZ1

PZ2P+2L5Z,ZKZáklady elektrických pohonů
Pavel  Kobrle  Pavel  Kobrle

B1B14ZPO

PZ2P+2L4Z,ZKZáklady výkonové elektroniky
Jan  Bauer,  Jiří  Lettl  Jiří  Lettl Jiří  Lettl (Gar.)

B1B14ZVE

PZZ2P+2L4KZElektroenergetika 3
Jan  Kyncl,  Petr  Žák,  Petr  Žák  Jan  Kyncl (Gar.)

B1B15EN3

PZZ2P+2L5Z,ZKMikroprocesory pro výkonové systémy
Jan  Bauer  Jan  Bauer Jiří  Zděnek (Gar.)

B1B14MIS

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z15s15ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP15

PZL2P+2L5Z,ZKSolární systémy a elektrochemické zdroje
Pavel  Hrzina,  Vítězslav  Benda  Pavel  Hrzina Vítězslav  Benda (Gar.)

B1B13SSE1
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PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty programu
B1B15EPR1,B1B14TME1,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BEEMPV1
10/10Max. předm.

2

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

1
Humanitní předměty2018_BEEMH

4/28Max. předm.

9
Filozofie 1B0B16FI1FilozofieB0B16FILEtika 1B0B16ET1

Historie 1B0B16HI1Historie vědy a techniky 1B0B16HT1Historie techniky a ekonomikyB0B16HTE

Tělesná výchovaA003TVPsychologie pro manažeryB0B16MPLManažerská psychologieB0B16MPS

PV
Min/Max

Min. předm.

2
Povinně volitelné předměty programu2018_BEEMPV1

10/10Max. předm.

2
Technologické projektováníB1B13TPRTechnická mechanikaB1B14TME1Energetické projektováníB1B15EPR1

Úvod do ekonomiky energetikyB1B16UEE1

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předměty2018_BEEMVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

2ZTělesná výchovaA003TV
4Z,ZKDiferenciální rovnice a numerikaB0B01DRN

Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby
výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických a diferenciálních a jejich soustav). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.Výsledek studentské

ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B0B01DRN

4Z,ZKKomplexní analýzaB0B01KANA
Student se seznámí se základy teorie funkcí komplexní proměnné a jejími aplikacemi. Budou vysvětleny základní principy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace, včetně aplikací

zejména na řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

7Z,ZKLineární algebraB0B01LAGA
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

6Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1A
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné.

6Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2A
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB0B01STP
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejich výpočetními metodami a aplikacemi těchto matematických nástrojů na praktické

příklady.

4KZEtika 1B0B16ET1
Poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu

jsou i diskuse, ve kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba přináší a hledat na ně společně odpovědi.

4KZFilozofie 1B0B16FI1
Probírají se postavy a myšlenky antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky,

matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.

2ZKFilozofieB0B16FIL
Úvod do filosofie. Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice.

Stránka 3 z 6



4KZHistorie 1B0B16HI1
Dějiny 20. století v Evropě a ve světě ? politika, války, revoluce, hospodářství, věda a technika, spolenost, kultura, ideologie. Historické kořeny a souvislosti naší současnosti. Vývoj

českých zemí a společnosti v středoevropském kontextu, otázka diskontinuity dějin a vyrovnání se s minulostí.

4KZHistorie vědy a techniky 1B0B16HT1
Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po

současnost.Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

2ZKHistorie techniky a ekonomikyB0B16HTE
Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie techniky a s hospodářskými a sociálními dějinami českých zemí a Československa v komparaci s vývojem evropského regionu 18. -
21. století. Cyklus přednášek se věnuje technickým a ekonomickým aspektům každodenního života jako nedílným kulturním, sociálním, technickým a ekonomickým fenoménm vývoje

české společnosti a na konkrétních příkladech ukazuje důležité momenty vlivu techniky a ekonomiky na rozvoj české společnosti od konce 18., v prběhu 19. - 21. století.

2ZKPsychologie pro manažeryB0B16MPL
Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti

manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si
procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda,
nikoli jako soubor povrchních klišé, indoktrinací a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena. Kurz je sestaven a

vyučován z pozice člověka, který se dané problematice 20 let intenzivně věnuje a většinu času se jí i živí. Kurz neobsahuje návody, jak se rychle a snadno zařadit mezi hvězdné lídry
a osvojit si myšlení první ligy. Kurz neobsahuje návody, jak vybabrat s druhými lidmi a získat nad nimi "psychologicky" navrch, protože to sice jde, ale odporuje to životním hodnotám
přednášejícího. Po absolvování předmětu budete snad informovanější, snad zkušenější, ale určitě ne šťastnější. Tento kurz nechválí ani psychology, ani manažery, ani manažerské

psychology. Studenti - pokud sháníte několik kreditů, ale studovat nechcete, nezapisujte si manažerskou psychologii. Každý semestr řada studentů skončí se zbytečně neuspokojivým
hodnocením D, E, i F. Tento předmět není automatická dávačka, jsem otravný pedagog, který po svých studentech požaduje plnění řady povinností. Na tento předmět se nepřipravíte
čtením banálních článečků o vnitřní motivaci a lidech, kteří jsou ve firmě to nejcennější, ani poslechem povrchních školeníček "soft skills" na YouTube. Budu vás nutit sledovat moje
přednášky a studovat z chatrných materiálů, v podstatě stejně, jako někdy v předminulém tisíciletí. Kolegové, opět jsem zavalen Vašimi žádostmi o nadlimitní zápis. Věřte, nemohu s

kapacitou předmětu nic dělat. Tento předmět není tak přínosný, jak si možná myslíte. Pokud o zápis opravdu stojíte, zkuste přemluvit někoho méně zaníceného, aby se odhlásil a
uvolnil Vám místo. Na Moodle je zavěšena řada souborů určených ke studiu. Pokud je na svém Moodlu nevidíte, dejte mi vědět. I když Manažerská psychologie vypadá jako jeden
předmět, je to ve skutečnosti asi deset předmětů pro více fakult a může se stát, že na jednotlivých profilech vznikne zmatek. SVI disponuje linky na záznamy některých přednášek.
Případné záznamy mají chatrnou obsahovou kvalitu a jsou určeny výhradně jako nástroj studia v krizových situacích. V žádném případě nepovoluji jejich šíření. V letním semestru

2022 předpokládáme výuku prezenční formou, ale kdo ví, jaká překvapení nám ještě pandemie přichystá, viďte.

4Z,ZKManažerská psychologieB0B16MPS
Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti

manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si
procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda,

nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

4KZProcedurální programování (pro EK a EEM)B0B99PRPA
Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů a paradigmat strukturovaného procedurálního programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali
o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na

osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů. Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad fungováním programu, datového
modelu, přístupem a správou paměti. Z tohoto důvodu bude při výuce využit programovací jazyk C, který poskytuje přímou vazbou mezi programem a alokovaným paměťovým prostorem

programu. Studenti se v předmětu seznámí nejen s překladem zdrojových kódů a linkováním aplikace, ale také s laděním a profilováním programu. Přednášky budou založeny na
prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu

zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. V závěru semestru budou stručně představeny základní vlastnosti objektově
orientovaného programování.

8Z,ZKFyzika 1B1B02FY1
V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou
vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové
znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech

staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do teoretické mechaniky, která studentům usnadní pochopení látky v následujících odborných předmětech.
Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti
jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti

využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2.

7Z,ZKFyzika 2B1B02FY2
Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na

termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si uvědomili univerzálnost
popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Závěrečné přednášky jsou věnovány kvantové mechanice. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají studentům sloužit při studiu řady odborných

oblastí, se kterými se setkají během studia. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky jim pomohou orientovat se v nových technologiích a v základních principech fungování
některých elektronických prvků.

4Z,ZKMateriály pro výkonovou elektrotechnikuB1B13MVE1
V předmětu se student seznámí s fyzkálním popisem základních vlastností a základními typy materiálů pro elektrotechniku. Jsou uvedeny typy vodičů, supravodičů, izolantů, magnetik
a polovodičů, které se používají ve výkonové elektrotechnice. Důraz je kladen na souvislosti mezi vlastnostmi, technologií a využitím. Hlouběji se student seznámí s vybranými typy
organických a anorganických izolantů, zejména s elektrotechnickou keramikou, s vlastnostmi slídy a slídových izolanů, skla a jeho aplikacemi, s ekologickým vodivým spojováním v

elektrotechnice, s materiály pro tenké a tlusté vrstvy a s vybranými nanomateriály a jejich aplikacemi. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13MVE Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13MVE

4Z,ZKPrůmyslové počítačové systémyB1B13PPS
Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných pří řízení v elektrotechnice a energetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování
dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Jsou probírány základní číslicové obvody, zobrazení čísel v počítači a práce s nimi, základní bloky počítače a mikropočítače
a jejich funkce, jednoobvodové mikropočítače a vestavné aplikace, průmyslové počítače, provedení počítače do průmyslového prostředí. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13PPS Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13PPS

5Z,ZKSolární systémy a elektrochemické zdrojeB1B13SSE1
Předmět seznámí studenty se základními principy elektrochemických zdrojů a fotovoltaických článků a systémů.V úvodu je důraz kladen na porozumění základnímu principu s využitím

náhradních schémat a matematického popisu. V další části jsou odděleně probrány základní typy elektrochemických zdrojů a jejich technické parametry. Obdobně jsou studenti
seznámeni s technologií fotovoltaických článků a modulů. Další kapitola je věnována základům aplikací typu solar-thermal.V závěru předmětu jsou studenti seznamováni s ekonomickými

a technologickými důsledky kombinací solárních systémů a elektrochemických zdrojů.
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4Z,ZKTechnologické procesy pro elektrotechnikuB1B13TEP
Budou charakterizovány technologie používané v elektronice, laserové a další svazkové technologie, pouzdření IO. Dále budou zmíněny základy výroby vinutí, sušicí a impregnační

procesy. Součástí předmětu jsou také základy výroby monokrystalů Si. Dále budou prezentovány svazkové technologie, technologie využívající plazmatu, pouzdření a základní montážní
technologie. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13VST Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13VST

5Z,ZKTechnologické projektováníB1B13TPR
Projektový management - principy. Životní cyklus projektu. Projektový rámec. Fáze projektu: inicializační, konstrukční, odbavení a údržba. Organizační struktura projektu. Strategický

management: SWOT, PEST a 5F. Logický rámec projektu. Harmonogram, GANTT, PERT. Modelování procesů. Management rizik a znalostí. Standardy a normy. Řízení lidských
zdrojů. Finance. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13TPR

6Z,ZKVýroba elektrotechnických součástekB1B13VES
Technologie elektronických součástek, jejich označování, standardnizace. Základní užívané technologie. Typy součástek: rezistory, kondenzátory, vf. cívy a transformátory. Životní

cykly součástek, ekologické aspekty výroby součástek. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M13VES Výsledek studentské
ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13VES

4Z,ZKVýroba výkonových zařízeníB1B13VVZ1
Předmět je rozdělen do více částí. V prvním bloku je probírána výroba elektrických strojů po stránce konstrukční a technologické. Důraz je kladen na technologickou část výroby

jednotlivých částí transformátorů a elektrických strojů točivých, tj. konstrukční část, magnetický obvod a vinutí. Druhá část předmětu zahrnuje téma výroby výkonových polovodičových
celků. Je probírána výroba, spolehlivost, diagnostika a chlazení výkonových prvků a měničů. Nedílnou součástí výroby všech zařízení je ale i otázka rušení (EMC) a související

požadavky společnosti a trhu nejen na výkonové výrobky. Poslední část předmětu se věnuje různým způsobům uspořádání výroby s ohledem na její charakter, dále řízení a plánování
výroby.

5Z,ZKMikroprocesory pro výkonové systémyB1B14MIS
Předmět se zabývá základními prvky logických kombinačních a sekvenčních obvodů a jejich využitím při stavbě periferií mikroprocesoru pro řízení výkonových systémů. Zároveň jsou
definovány požadavky na procesor pro řízení pohonu v reálném čase ? ALU, systém přerušení, DMA atd. Dále jsou probírány obvody pro úpravu signálů vně počítače pro zpracování

a převod analogového signálu na digitální.

5Z,ZKTechnická mechanikaB1B14TME1
Předmět se zabývá aplikovanou mechanikou tuhých a poddajných těles. Získané znalosti studenti uplatní při analýze, návrhu, dimenzování nebo konstrukci mechanických částí pro

elektrické pohony, energetické rozvody apod.

4KZZáklady elektrotechnického inženýrstvíB1B14ZEL1
Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace, technického textu a jeho prezentace. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a

procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

5Z,ZKZáklady elektrických pohonůB1B14ZPO
Náplní předmětu je seznámení studentů se základními pojmy z oblasti elektrických pohonů a s bazální problematikou řešenou v rámci tohoto oboru. Po vysvětlení definice elektrického

pohonu a objasnění funkce jeho stavebních bloků je vyložen postup návrhu dílčích komponent elektrického pohonu v závislosti na typických zátěžných protimomentech a dalších
hlediscích. Dále je věnována pozornost základům řízení elektrických pohonů, a to jak logickému řízení, tak spojité i diskrétní regulaci, především pak vlastnostem a realizaci používaných

regulátorů. Nakonec jsou probrány základní regulační struktury pohonů se stejnosměrnými a střídavými motory.

5Z,ZKZáklady elektrických strojů a přístrojůB1B14ZSP
Předmět vysvětluje principy strojů pro přeměnu mechanické energie na elektrickou a zpět. Jsou probrány principy funkce a vlastnosti základních točivých a netočivých elektrických

strojů. V návaznosti na chování elektrických strojů jsou probrány základní přístroje pro jištění a spínaní včetně problematiky a chování elektrického oblouku.

4Z,ZKZáklady výkonové elektronikyB1B14ZVE
Předmět je zaměřen na základní typy výkonových polovodičových měničů, které se používají pro změnu parametrů elektrické energie. Studenti jsou seznámeni se základními principy,

vlastnostmi a aplikacemi výkonových polovodičových měničů, jejich výhodami, nevýhodami, dimenzováním a jištěním.

5Z,ZKElektroenergetika 1B1B15EN11
Předmět seznamuje studenty se základními principy a topologiemi elektrických přenosových a distribučních soustav. Probrány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené,

přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění.

5Z,ZKElektroenergetika 2B1B15EN2
Předmět je zaměřen na termodynamické procesy v tepelných elektrárnách, seznamuje se základními energetickými bilancemi a strukturou výrobních zdrojů. Ve druhé části předmětu

jsou studenti seznámeni s problematikou izolačních vysokonapěťových systémů a jejich testování. Dále je diskutována problematika přepětí v elektroenergetických systémech.

4KZElektroenergetika 3B1B15EN3
Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se zákony sdílení tepla, s návrhem a použitím odporových, dielektrických, indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení. Dále je

probrán úvod do problematiky tepelné pohody člověka a vytápění interiérů. Část zaměřená na základy světelné techniky se věnuje základním světelně technickým pojmům, fotometrii,
přehledu světelných zdrojů a svítidel, a typům osvětlovacích soustav a jejich dimenzování.

5KZEnergetické projektováníB1B15EPR1
Předmět je zaměřen na přípravu, projektování a realizaci energetických staveb (elektrických instalací) na napěťových hladinách vn a nn (elektrické instalace budov, trafostanic vn/nn,
venkovních a kabelových vedení vn a nn, staveb distribuční soustavy a obdobných staveb průmyslového charakteru). Přednášená témata úzce navazují na současně platnou primární,

sekundární a terciární legislativu ČR a související technické normy ČSN, PNE. Pozornost je rovněž věnována problematice uvádění energetických staveb do trvalého provozu.

4KZVýpočetní aplikaceB1B15VYA
Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií
SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení

technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

5Z,ZKMakro a mikroekonomikaB1B16MME
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování
spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických
principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské
politiky se soustřeďuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických

znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.

5Z,ZKÚvod do ekonomiky energetikyB1B16UEE1
Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o

energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu
je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.

5Z,ZKElektromagnetické poleB1B17EMP
Předmět seznamuje posluchače s fyzikálními základy aplikované teorie elektromagnetického pole a s jejich využitím při konstrukci elektrotechnických zařízení.
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6Z,ZKElektrické obvodyB1B31EOS
Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. Má za úkol sjednotit rozdílnou úroveň znalostí studentů z různých typů škol a vytvořit základ pro navazující odborné

předměty. Student by měl získat představu o rozdílu mezi skutečným obvodem a jeho modelem, znát chování ideálních obvodových prvků ve stacionárním a v harmonickém ustáleném
stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Nabyté vědomosti by, kromě jiného, měly sloužit také pro kritické posouzení výsledků analýzy a simulace elektrických

obvodů pomocí softwarových prostředků.

4KZElektronika pro silnoproudB1B34EPS
Předmět poskytuje studentům poznatky o současných základních pasivních a aktivních elektronických součástkách. Struktura, fyzikální a obvodové vlastnosti součástek jsou vysvětlovány
do podrobnosti přiměřené zaměření studijního programu. Probírá se chování součástek při práci s malými i velkými signály analogovými, číslicovými a optickými. Dále jsou popisovány

komplexnější obvodové systémy a komunikační technologie. V laboratořích se pak provádějí měření nejdůležitějších aplikací moderních polovodičových součástek.

5KZElektrická měřeníB1B38EMA
Předmět seznamuje studenty se základními metodami používanými v elektrických a magnetických měřeních a s vyhodnocením přesnosti měření pomocí nejistot. Důraz je kladen na
minimalizaci metodických chyb vhodnou volbou metody a použité měřicí techniky. U jednotlivých metod měření elektrických veličin jsou ukázány principy senzorů, které tyto veličiny
využívají. V klasických laboratorních úlohách se studenti naučí správně používat běžné moderní měřicí přístroje a získají dovednosti při samostatném zapojování měřicích obvodů.

4ZProjekt bakalářský - Bachelor projectB1BPROJ4
15ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP15

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová
katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:21 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Specializace Elektrotechnika a management - doporučený průchod
studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management 2018
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Elektrotechnika, energetika a management
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ4P+2S7Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Natalie  Žukovec,  Matěj  Dostál  Jiří 
Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

B0B01LAGA

PZ4P+2S6Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Veronika  Sobotíková,  Karel  Pospíšil  Veronika  Sobotíková
Veronika  Sobotíková (Gar.)

B0B01MA1A

PZ2P+2C4KZProcedurální programování (pro EK a EEM)
Stanislav  Vítek  Stanislav  Vítek Stanislav  Vítek (Gar.)

B0B99PRPA

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ2P+2C4KZZáklady elektrotechnického inženýrství
Ivana  Nová,  Jiří  Beranovský,  Vít  Hlinovský  Ivana  Nová

B1B14ZEL1

PZZ2P+2S5Z,ZK
Makro a mikroekonomika
Helena  Fialová,  Lubomír  Lízal,  Alena  Tůmová  Alena  Tůmová Lubomír  Lízal
(Gar.)

B1B16MME

PV
Min/Max

Min. předm.

1Humanitní předměty
B0B16ET1,B0B16FIL,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BEEMH
4/28Max. předm.

9

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C4Z,ZK
Diferenciální rovnice a numerika
Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Petr  Habala  Petr  Habala
Petr  Habala (Gar.)

B0B01DRN

PL4P+1L+2C8Z,ZKFyzika 1
Petr  Koníček  Petr  Koníček Petr  Koníček (Gar.)

B1B02FY1

PL4P+2S6Z,ZK
Matematická analýza 2
Natalie  Žukovec,  Karel  Pospíšil,  Jaroslav  Tišer,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Křepela, 
Martin  Bohata,  Paola  Vivi  Jaroslav  Tišer Petr  Hájek (Gar.)

B0B01MA2A

PL2P+2L4Z,ZKPrůmyslové počítačové systémy
Karel  Künzel  Karel  Künzel Karel  Künzel (Gar.)

B1B13PPS

PL2P+2C4KZVýpočetní aplikace
Jan  Kyncl  Jan  Kyncl (Gar.)

B1B15VYA

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předměty2018_BEEMVOL

0/999
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Číslo semestru: 3

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ3P+2S6Z,ZKElektrické obvody
Martin  Pokorný  Martin  Pokorný Martin  Pokorný (Gar.)

B1B31EOS

PZ2P+2C5Z,ZKElektromagnetické pole
Vítězslav  Pankrác  Vítězslav  Pankrác Vítězslav  Pankrác (Gar.)

B1B17EMP

PZ2P+2L4KZ
Elektronika pro silnoproud
Adam  Bouřa,  Vladimír  Janíček,  Jan  Novák,  Tomáš  Teplý  Vladimír  Janíček
Vladimír  Janíček (Gar.)

B1B34EPS

PZ3P+1L+2C7Z,ZKFyzika 2
Petr  Koníček,  Petr  Kulhánek  Petr  Koníček Petr  Koníček (Gar.)

B1B02FY2

PZ2P+2S4Z,ZK
Komplexní analýza
Zdeněk  Mihula,  Martin  Křepela,  Martin  Bohata  Martin  Bohata Jan  Hamhalter
(Gar.)

B0B01KANA

PZ2P+2L4Z,ZK
Materiály pro výkonovou elektrotechniku
Jan  Zemen,  Pavel  Mach,  Josef  Sedláček,  Karel  Dušek,  Ivana  Beshajová
Pelikánová  Karel  Dušek Pavel  Mach (Gar.)

B1B13MVE1

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5KZElektrická měření
Petr  Kašpar,  Jakub  Svatoš  Petr  Kašpar Petr  Kašpar (Gar.)

B1B38EMA

PL3P+2S5Z,ZKElektroenergetika 1
Zdeněk  Müller,  Ladislav  Musil

B1B15EN11

PL3P+2L4Z,ZK
Technologické procesy pro elektrotechniku
Pavel  Mach,  Karel  Dušek,  Jan  Kuba,  Radek  Procházka  Karel  Dušek Pavel 
Mach (Gar.)

B1B13TEP

PL3P+2L5Z,ZKZáklady elektrických strojů a přístrojů
Pavel  Kobrle,  Pavel  Mindl  Pavel  Kobrle Pavel  Kobrle (Gar.)

B1B14ZSP

PZL3P+2S5Z,ZK
Matematika pro ekonomii
Veronika  Sobotíková,  Kateřina  Helisová,  Jakub  Staněk,  Miroslav  Korbelář 
Kateřina  Helisová Kateřina  Helisová (Gar.)

B1B01MEK

PZL2P+2L6Z,ZKVýroba elektronických zařízení
David  Bušek,  Jan  Urbánek  David  Bušek David  Bušek (Gar.)

B1B13VEZ

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2L5Z,ZKElektroenergetika 2
Radek  Procházka  Radek  Procházka (Gar.)

B1B15EN2

P4s4Z
Projekt bakalářský - Bachelor project
Jan  Mikeš,  Karel  Künzel,  Jan  Kyncl,  Ivana  Beshajová Pelikánová,  Zdeněk 
Müller,  Jan  Bauer,  Vít  Klein,  Stanislav  Bouček,  Jiří  Vašíček,  ..... Jan  Bauer
Jan  Bauer (Gar.)

B1BPROJ4

PZ2P+2L4Z,ZKVýroba výkonových zařízení
Jan  Kuba,  Jiří  Hájek,  Petr  Gric  Jiří  Hájek Jiří  Hájek (Gar.)

B1B13VVZ1

PZ2P+2L5Z,ZKZáklady elektrických pohonů
Pavel  Kobrle  Pavel  Kobrle

B1B14ZPO

PZ2P+2L4Z,ZKZáklady výkonové elektroniky
Jan  Bauer,  Jiří  Lettl  Jiří  Lettl Jiří  Lettl (Gar.)

B1B14ZVE

PZZ2P+2C5Z,ZK
Úvod do ekonomiky energetiky
Jiří  Vašíček,  Miroslav  Vítek,  Jaroslav  Knápek  Miroslav  Vítek Jaroslav  Knápek
(Gar.)

B1B16UEE1

PZZ2P+2C5KZ
Základy podnikání a účetnictví
Josef  Černohous,  Blanka  Kučerková,  Oldřich  Starý,  Michaela  Makešová 
Michaela  Makešová Oldřich  Starý (Gar.)

B1B16ZPU

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z15s15ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP15

PZL2P+2C5Z,ZK
Právo pro podnikání
Jaroslav  Knápek,  Anna  Paulíny,  Martin  Dobiáš  Martin  Dobiáš Anna  Paulíny
(Gar.)

B1B16PPP
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PZL2P+2C5Z,ZK
Základy finančního managementu
Josef  Černohous,  Oldřich  Starý,  Michaela  Makešová  Oldřich  Starý Oldřich 
Starý (Gar.)

B1B16ZFM1

PV
Min/Max

Min. předm.

1Povinně volitelné předměty programu
B1B16EOB,B1B13SSE1

2018_BEEMPV2
5/5Max. předm.

1

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

1
Humanitní předměty2018_BEEMH

4/28Max. předm.

9
Filozofie 1B0B16FI1FilozofieB0B16FILEtika 1B0B16ET1

Historie 1B0B16HI1Historie vědy a techniky 1B0B16HT1Historie techniky a ekonomikyB0B16HTE

Tělesná výchovaA003TVPsychologie pro manažeryB0B16MPLManažerská psychologieB0B16MPS

PV
Min/Max

Min. předm.

1
Povinně volitelné předměty programu2018_BEEMPV2

5/5Max. předm.

1
Solární systémy a elektrochemick ...B1B13SSE1Ekonomika ochran před bleskovými ...B1B16EOB

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předměty2018_BEEMVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

2ZTělesná výchovaA003TV
4Z,ZKDiferenciální rovnice a numerikaB0B01DRN

Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby
výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických a diferenciálních a jejich soustav). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.Výsledek studentské

ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B0B01DRN

4Z,ZKKomplexní analýzaB0B01KANA
Student se seznámí se základy teorie funkcí komplexní proměnné a jejími aplikacemi. Budou vysvětleny základní principy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace, včetně aplikací

zejména na řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

7Z,ZKLineární algebraB0B01LAGA
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

6Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1A
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné.

6Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2A
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

4KZEtika 1B0B16ET1
Poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu

jsou i diskuse, ve kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba přináší a hledat na ně společně odpovědi.

4KZFilozofie 1B0B16FI1
Probírají se postavy a myšlenky antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky,

matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.

2ZKFilozofieB0B16FIL
Úvod do filosofie. Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice.

4KZHistorie 1B0B16HI1
Dějiny 20. století v Evropě a ve světě ? politika, války, revoluce, hospodářství, věda a technika, spolenost, kultura, ideologie. Historické kořeny a souvislosti naší současnosti. Vývoj

českých zemí a společnosti v středoevropském kontextu, otázka diskontinuity dějin a vyrovnání se s minulostí.
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4KZHistorie vědy a techniky 1B0B16HT1
Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po

současnost.Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

2ZKHistorie techniky a ekonomikyB0B16HTE
Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie techniky a s hospodářskými a sociálními dějinami českých zemí a Československa v komparaci s vývojem evropského regionu 18. -
21. století. Cyklus přednášek se věnuje technickým a ekonomickým aspektům každodenního života jako nedílným kulturním, sociálním, technickým a ekonomickým fenoménm vývoje

české společnosti a na konkrétních příkladech ukazuje důležité momenty vlivu techniky a ekonomiky na rozvoj české společnosti od konce 18., v prběhu 19. - 21. století.

2ZKPsychologie pro manažeryB0B16MPL
Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti

manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si
procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda,
nikoli jako soubor povrchních klišé, indoktrinací a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena. Kurz je sestaven a

vyučován z pozice člověka, který se dané problematice 20 let intenzivně věnuje a většinu času se jí i živí. Kurz neobsahuje návody, jak se rychle a snadno zařadit mezi hvězdné lídry
a osvojit si myšlení první ligy. Kurz neobsahuje návody, jak vybabrat s druhými lidmi a získat nad nimi "psychologicky" navrch, protože to sice jde, ale odporuje to životním hodnotám
přednášejícího. Po absolvování předmětu budete snad informovanější, snad zkušenější, ale určitě ne šťastnější. Tento kurz nechválí ani psychology, ani manažery, ani manažerské

psychology. Studenti - pokud sháníte několik kreditů, ale studovat nechcete, nezapisujte si manažerskou psychologii. Každý semestr řada studentů skončí se zbytečně neuspokojivým
hodnocením D, E, i F. Tento předmět není automatická dávačka, jsem otravný pedagog, který po svých studentech požaduje plnění řady povinností. Na tento předmět se nepřipravíte
čtením banálních článečků o vnitřní motivaci a lidech, kteří jsou ve firmě to nejcennější, ani poslechem povrchních školeníček "soft skills" na YouTube. Budu vás nutit sledovat moje
přednášky a studovat z chatrných materiálů, v podstatě stejně, jako někdy v předminulém tisíciletí. Kolegové, opět jsem zavalen Vašimi žádostmi o nadlimitní zápis. Věřte, nemohu s

kapacitou předmětu nic dělat. Tento předmět není tak přínosný, jak si možná myslíte. Pokud o zápis opravdu stojíte, zkuste přemluvit někoho méně zaníceného, aby se odhlásil a
uvolnil Vám místo. Na Moodle je zavěšena řada souborů určených ke studiu. Pokud je na svém Moodlu nevidíte, dejte mi vědět. I když Manažerská psychologie vypadá jako jeden
předmět, je to ve skutečnosti asi deset předmětů pro více fakult a může se stát, že na jednotlivých profilech vznikne zmatek. SVI disponuje linky na záznamy některých přednášek.
Případné záznamy mají chatrnou obsahovou kvalitu a jsou určeny výhradně jako nástroj studia v krizových situacích. V žádném případě nepovoluji jejich šíření. V letním semestru

2022 předpokládáme výuku prezenční formou, ale kdo ví, jaká překvapení nám ještě pandemie přichystá, viďte.

4Z,ZKManažerská psychologieB0B16MPS
Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti

manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si
procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda,

nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

4KZProcedurální programování (pro EK a EEM)B0B99PRPA
Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů a paradigmat strukturovaného procedurálního programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali
o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na

osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů. Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad fungováním programu, datového
modelu, přístupem a správou paměti. Z tohoto důvodu bude při výuce využit programovací jazyk C, který poskytuje přímou vazbou mezi programem a alokovaným paměťovým prostorem

programu. Studenti se v předmětu seznámí nejen s překladem zdrojových kódů a linkováním aplikace, ale také s laděním a profilováním programu. Přednášky budou založeny na
prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu

zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. V závěru semestru budou stručně představeny základní vlastnosti objektově
orientovaného programování.

5Z,ZKMatematika pro ekonomiiB1B01MEK
Cílem předmětu je vyložit základy pravděpodobnosti a statistiky, podat průřezovou informaci o náhodných procesech, speciálně pak o Markovských řetězcích, a ukázat aplikace těchto

matematických nástrojů v ekonomice a pojišťovnictví. Na závěr budou studenti seznámeni také se základy shlukové analýzy coby nástroje pro zpracování dat.

8Z,ZKFyzika 1B1B02FY1
V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou
vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové
znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech

staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do teoretické mechaniky, která studentům usnadní pochopení látky v následujících odborných předmětech.
Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti
jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti

využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2.

7Z,ZKFyzika 2B1B02FY2
Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na

termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si uvědomili univerzálnost
popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Závěrečné přednášky jsou věnovány kvantové mechanice. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají studentům sloužit při studiu řady odborných

oblastí, se kterými se setkají během studia. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky jim pomohou orientovat se v nových technologiích a v základních principech fungování
některých elektronických prvků.

4Z,ZKMateriály pro výkonovou elektrotechnikuB1B13MVE1
V předmětu se student seznámí s fyzkálním popisem základních vlastností a základními typy materiálů pro elektrotechniku. Jsou uvedeny typy vodičů, supravodičů, izolantů, magnetik
a polovodičů, které se používají ve výkonové elektrotechnice. Důraz je kladen na souvislosti mezi vlastnostmi, technologií a využitím. Hlouběji se student seznámí s vybranými typy
organických a anorganických izolantů, zejména s elektrotechnickou keramikou, s vlastnostmi slídy a slídových izolanů, skla a jeho aplikacemi, s ekologickým vodivým spojováním v

elektrotechnice, s materiály pro tenké a tlusté vrstvy a s vybranými nanomateriály a jejich aplikacemi. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13MVE Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13MVE

4Z,ZKPrůmyslové počítačové systémyB1B13PPS
Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných pří řízení v elektrotechnice a energetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování
dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Jsou probírány základní číslicové obvody, zobrazení čísel v počítači a práce s nimi, základní bloky počítače a mikropočítače
a jejich funkce, jednoobvodové mikropočítače a vestavné aplikace, průmyslové počítače, provedení počítače do průmyslového prostředí. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13PPS Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13PPS

5Z,ZKSolární systémy a elektrochemické zdrojeB1B13SSE1
Předmět seznámí studenty se základními principy elektrochemických zdrojů a fotovoltaických článků a systémů.V úvodu je důraz kladen na porozumění základnímu principu s využitím

náhradních schémat a matematického popisu. V další části jsou odděleně probrány základní typy elektrochemických zdrojů a jejich technické parametry. Obdobně jsou studenti
seznámeni s technologií fotovoltaických článků a modulů. Další kapitola je věnována základům aplikací typu solar-thermal.V závěru předmětu jsou studenti seznamováni s ekonomickými

a technologickými důsledky kombinací solárních systémů a elektrochemických zdrojů.
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4Z,ZKTechnologické procesy pro elektrotechnikuB1B13TEP
Budou charakterizovány technologie používané v elektronice, laserové a další svazkové technologie, pouzdření IO. Dále budou zmíněny základy výroby vinutí, sušicí a impregnační

procesy. Součástí předmětu jsou také základy výroby monokrystalů Si. Dále budou prezentovány svazkové technologie, technologie využívající plazmatu, pouzdření a základní montážní
technologie. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13VST Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13VST

6Z,ZKVýroba elektronických zařízeníB1B13VEZ
Mechanická a elektrická koncepce zařízení. Elektrické kontakty a spoje. Ekologické metody spojování. Plošné spoje. Montážní technologie. Kontrolní metody. Ochrana součástek a

zařízení citlivých na elektrostatické výboje. Chlazení součástek a zařízení Elektromagnetická kompatibilita. Řízení a zajišťování kvality. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M13VEZ Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13VEZ

4Z,ZKVýroba výkonových zařízeníB1B13VVZ1
Předmět je rozdělen do více částí. V prvním bloku je probírána výroba elektrických strojů po stránce konstrukční a technologické. Důraz je kladen na technologickou část výroby

jednotlivých částí transformátorů a elektrických strojů točivých, tj. konstrukční část, magnetický obvod a vinutí. Druhá část předmětu zahrnuje téma výroby výkonových polovodičových
celků. Je probírána výroba, spolehlivost, diagnostika a chlazení výkonových prvků a měničů. Nedílnou součástí výroby všech zařízení je ale i otázka rušení (EMC) a související

požadavky společnosti a trhu nejen na výkonové výrobky. Poslední část předmětu se věnuje různým způsobům uspořádání výroby s ohledem na její charakter, dále řízení a plánování
výroby.

4KZZáklady elektrotechnického inženýrstvíB1B14ZEL1
Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace, technického textu a jeho prezentace. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a

procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

5Z,ZKZáklady elektrických pohonůB1B14ZPO
Náplní předmětu je seznámení studentů se základními pojmy z oblasti elektrických pohonů a s bazální problematikou řešenou v rámci tohoto oboru. Po vysvětlení definice elektrického

pohonu a objasnění funkce jeho stavebních bloků je vyložen postup návrhu dílčích komponent elektrického pohonu v závislosti na typických zátěžných protimomentech a dalších
hlediscích. Dále je věnována pozornost základům řízení elektrických pohonů, a to jak logickému řízení, tak spojité i diskrétní regulaci, především pak vlastnostem a realizaci používaných

regulátorů. Nakonec jsou probrány základní regulační struktury pohonů se stejnosměrnými a střídavými motory.

5Z,ZKZáklady elektrických strojů a přístrojůB1B14ZSP
Předmět vysvětluje principy strojů pro přeměnu mechanické energie na elektrickou a zpět. Jsou probrány principy funkce a vlastnosti základních točivých a netočivých elektrických

strojů. V návaznosti na chování elektrických strojů jsou probrány základní přístroje pro jištění a spínaní včetně problematiky a chování elektrického oblouku.

4Z,ZKZáklady výkonové elektronikyB1B14ZVE
Předmět je zaměřen na základní typy výkonových polovodičových měničů, které se používají pro změnu parametrů elektrické energie. Studenti jsou seznámeni se základními principy,

vlastnostmi a aplikacemi výkonových polovodičových měničů, jejich výhodami, nevýhodami, dimenzováním a jištěním.

5Z,ZKElektroenergetika 1B1B15EN11
Předmět seznamuje studenty se základními principy a topologiemi elektrických přenosových a distribučních soustav. Probrány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené,

přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění.

5Z,ZKElektroenergetika 2B1B15EN2
Předmět je zaměřen na termodynamické procesy v tepelných elektrárnách, seznamuje se základními energetickými bilancemi a strukturou výrobních zdrojů. Ve druhé části předmětu

jsou studenti seznámeni s problematikou izolačních vysokonapěťových systémů a jejich testování. Dále je diskutována problematika přepětí v elektroenergetických systémech.

4KZVýpočetní aplikaceB1B15VYA
Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií
SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení

technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

5Z,ZKEkonomika ochran před bleskovými výbojiB1B16EOB
Cílem kurzu je poskytnout studentům FEL ČVUT v Praze znalosti o účincích atmosférické elektřiny, seznámit je s fenomenologií bleskového výboje, základy fyziky distribuce elektrického
náboje v mracích a mezi mrakem a zemí. Na základě studia teoretických charakteristik bouřkové aktivity (izokeraunických map, počtů bouřkových dní, numerických, matematických a

fyzikálních modelů) vytvořit vhodnou volbu vnější i vnitřní ochrany před přímými i nepřímými účinky atmosférické elektřiny a ukázat ekonomické souvislosti koncepce návrhu. Kurz
zahrnuje zároveň základní principy posuzování rizika škod způsobených bleskovým výbojem výpočetními metodami a jejich ověření prostřednictvím norem IEC 62305 (studenti se
seznámí s principy grafického a sekvenčního detekování rizikové složky). Součástí teoretické přípravy je i ekonomický rozbor škodných událostí, prediktivní volba ochrany, pojistná

dokazovací schémata, atd.

5Z,ZKMakro a mikroekonomikaB1B16MME
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování
spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických
principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské
politiky se soustřeďuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických

znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.

5Z,ZKPrávo pro podnikáníB1B16PPP
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy platné právní úpravy podnikání v České republice a s vybranými právními instituty jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich
praktické využití pi výkonu podnikatelské činnosti nebo řízení pracovních kolektivů i projektových týmů. Studenti si osvojí základní právní terměinologii a budou schopni orientovat se

v systému práva České republiky.

5Z,ZKÚvod do ekonomiky energetikyB1B16UEE1
Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o

energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu
je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.

5Z,ZKZáklady finančního managementuB1B16ZFM1
Předmět seznamuje studenty se základními principy finančního řízení firmy. Začíná konceptem časové ceny peněz, finanční matematikou. Podrobně seznamuje s kritériem čisté

současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy. Popis finančních trhů a jejich ukazatelů, ohodnocování dluhu a vlastního
kapitálu. Vliv zadluženosti a daní na rozhodování.

5KZZáklady podnikání a účetnictvíB1B16ZPU
Předmět seznamuje studenty se základními principy podnikatelské činnosti. Probírají se vybrané právní formy podnikání, rozvaha, výsledovka, ukazatelé hospodaření firmy a analýza

silných a slabých stránek firmy, metody kalkulace nákladů, orientace v daňovém systému a sestavení podnikatelského plánu.

5Z,ZKElektromagnetické poleB1B17EMP
Předmět seznamuje posluchače s fyzikálními základy aplikované teorie elektromagnetického pole a s jejich využitím při konstrukci elektrotechnických zařízení.

6Z,ZKElektrické obvodyB1B31EOS
Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. Má za úkol sjednotit rozdílnou úroveň znalostí studentů z různých typů škol a vytvořit základ pro navazující odborné

předměty. Student by měl získat představu o rozdílu mezi skutečným obvodem a jeho modelem, znát chování ideálních obvodových prvků ve stacionárním a v harmonickém ustáleném
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stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Nabyté vědomosti by, kromě jiného, měly sloužit také pro kritické posouzení výsledků analýzy a simulace elektrických
obvodů pomocí softwarových prostředků.

4KZElektronika pro silnoproudB1B34EPS
Předmět poskytuje studentům poznatky o současných základních pasivních a aktivních elektronických součástkách. Struktura, fyzikální a obvodové vlastnosti součástek jsou vysvětlovány
do podrobnosti přiměřené zaměření studijního programu. Probírá se chování součástek při práci s malými i velkými signály analogovými, číslicovými a optickými. Dále jsou popisovány

komplexnější obvodové systémy a komunikační technologie. V laboratořích se pak provádějí měření nejdůležitějších aplikací moderních polovodičových součástek.

5KZElektrická měřeníB1B38EMA
Předmět seznamuje studenty se základními metodami používanými v elektrických a magnetických měřeních a s vyhodnocením přesnosti měření pomocí nejistot. Důraz je kladen na
minimalizaci metodických chyb vhodnou volbou metody a použité měřicí techniky. U jednotlivých metod měření elektrických veličin jsou ukázány principy senzorů, které tyto veličiny
využívají. V klasických laboratorních úlohách se studenti naučí správně používat běžné moderní měřicí přístroje a získají dovednosti při samostatném zapojování měřicích obvodů.

4ZProjekt bakalářský - Bachelor projectB1BPROJ4
15ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP15

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová
katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:21 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Elektronika a komunikace - doporučený průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Elektronika a komunikace 2018
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Elektronika a komunikace
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ2P + 2L5KZ
Datové sítě
Leoš  Boháč,  Pavel  Bezpalec,  Petr  Hampl,  Jiří  Holeček,  Petr  Jareš,  Ján 
Kučerák  Ján  Kučerák Leoš  Boháč (Gar.)

B2B32DATA

PZ4P+2S7Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Natalie  Žukovec,  Matěj  Dostál  Jiří 
Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

B0B01LAGA

PZ4P+2S6Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Veronika  Sobotíková,  Karel  Pospíšil  Veronika  Sobotíková
Veronika  Sobotíková (Gar.)

B0B01MA1A

PZ2P+2C4KZProcedurální programování (pro EK a EEM)
Stanislav  Vítek  Stanislav  Vítek Stanislav  Vítek (Gar.)

B0B99PRPA

PZ2P+1L4KZÚvod do elektrotechniky
Zdeněk  Müller,  Pavel  Hrzina  Pavel  Hrzina Zdeněk  Müller (Gar.)

B2B15UELA

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PV
Min/Max

Min. předm.

1Povinně volitelné předměty 2
B2B16EPO,B2B99EKP

2018_BEKP2
4/8Max. předm.

2

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C4Z,ZK
Diferenciální rovnice a numerika
Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Petr  Habala  Petr  Habala
Petr  Habala (Gar.)

B0B01DRN

PL4P+1L+2C8Z,ZKFyzika 1
Petr  Kulhánek,  Petr  Koníček  Petr  Koníček Petr  Koníček (Gar.)

B2B02FY1

PL4P+2S6Z,ZK
Matematická analýza 2
Natalie  Žukovec,  Karel  Pospíšil,  Jaroslav  Tišer,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Křepela, 
Martin  Bohata,  Paola  Vivi  Jaroslav  Tišer Petr  Hájek (Gar.)

B0B01MA2A

PL2P+2C6KZPraktické programování v C/C++
Stanislav  Vítek,  Josef  Dobeš  Stanislav  Vítek Stanislav  Vítek (Gar.)

B2B99PPC

PL2P+2L5Z,ZK
Základy elektrických obvodů
Roman  Čmejla,  Pavel  Máša,  Martin  Pokorný  Roman  Čmejla Roman  Čmejla
(Gar.)

B2B31ZEOA

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P + 2L4KZDigitální technika
Pavel  Lafata,  Tomáš  Zeman,  Daniel  Kekrt  Pavel  Lafata Pavel  Lafata (Gar.)

B2B32DITA

PZ2P+2L4Z,ZKElektrická měření
Jakub  Svatoš,  Vladimír  Haasz  Jakub  Svatoš Vladimír  Haasz (Gar.)

B2B38EMB

PZ2P+2C5Z,ZKElektromagnetické pole
Vítězslav  Pankrác  Vítězslav  Pankrác Vítězslav  Pankrác (Gar.)

B2B17EMPA

PZ2P+2L5Z,ZK
Elektronické prvky
Pavel  Hazdra,  Jan  Voves,  Vít  Záhlava,  Petr  Martinek,  Tomáš  Teplý,  Lubor 
Jirásek  Pavel  Hazdra Pavel  Hazdra (Gar.)

B2B34ELPA

PZ3P+1L+2C7Z,ZKFyzika 2
Petr  Koníček  Petr  Kulhánek Petr  Koníček (Gar.)

B2B02FY2

PZ2P+2S4Z,ZK
Komplexní analýza
Zdeněk  Mihula,  Martin  Křepela,  Martin  Bohata  Martin  Bohata Jan  Hamhalter
(Gar.)

B0B01KANA

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L4KZ
Audiovizuální technika
František  Rund,  Petr  Páta,  Libor  Husník,  Miloš  Klíma  František  Rund Petr 
Páta (Gar.)

B2B37AVT

PL2P+2C4Z,ZK
Elektrodynamika
Vítězslav  Pankrác,  Miloslav  Čapek,  Zbyněk  Škvor,  Lukáš  Jelínek  Jan  Kraček
Zbyněk  Škvor (Gar.)

B2B17ELD

PZ,L2P+2L4Z,ZK
Elektronické obvody 1
Jiří  Hospodka,  Tomáš  Kouba,  Jan  Havlík  Jiří  Hospodka Jiří  Hospodka
(Gar.)

B2B31EO1

PL2P+2L4Z,ZK
Senzory v elektronice
Tomáš  Teplý,  Adam  Bouřa,  Miroslav  Husák,  Jan  Novák,  Alexandr  Laposa 
Miroslav  Husák Miroslav  Husák (Gar.)

B2B34SEE

PL2P+2C5Z,ZKSignály a soustavy
Karel  Fliegel,  Pavel  Puričer  Karel  Fliegel Karel  Fliegel (Gar.)

B2B37SAS

PL2P+2S5Z,ZK
Statistika a pravděpodobnost
Veronika  Sobotíková,  Kateřina  Helisová,  Jakub  Staněk,  Miroslav  Korbelář 
Kateřina  Helisová Kateřina  Helisová (Gar.)

B0B01STP

PL2P+2L4KZ
Technika bezdrátové komunikace
Přemysl  Hudec,  Pavel  Pechač,  Tomáš  Kořínek  Přemysl  Hudec Přemysl 
Hudec (Gar.)

B2B17TBK

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C4Z,ZKČíslicové zpracování signálů
Pavel  Sovka,  Petr  Pollák  Pavel  Sovka Pavel  Sovka (Gar.)

B2B31CZS

PZ2P+2L4KZ
Mikroelektronika
Jan  Novák,  Vladimír  Janíček,  Jiří  Jakovenko  Jiří  Jakovenko Jiří  Jakovenko
(Gar.)

B2B34MIT

PZ,L4s6KZ
Projekt bakalářský - Bachelor project
Pavel  Máša,  Lubor  Jirásek,  František  Rund,  Jan  Šístek,  Ivan  Pravda  František 
Rund František  Rund (Gar.)

B2BPROJ6

PZ2P+2C4KZTechnické psaní
Ivana  Nová,  František  Rund,  Jan  Šístek  František  Rund Jan  Šístek (Gar.)

B2B99TPS

PZ2P + 2L4KZTelekomunikační systémy a sítě
Petr  Jareš,  Pavel  Lafata,  Ivan  Pravda  Pavel  Lafata Pavel  Lafata (Gar.)

B2B32TSI

PV
Min/Max

Min. předm.

4Povinně volitelné předměty programu
B2B31EO2,B2B34MIK,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BEKPV
16/45Max. předm.

11

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20
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PV
Min/Max

Min. předm.

4Povinně volitelné předměty programu
B2B31EO2,B2B34MIK,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BEKPV
16/45Max. předm.

11

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BEKVOL

0/0

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

1
Povinně volitelné předměty 22018_BEKP2

4/8Max. předm.

2
Elektronika a komunikace praktic ...B2B99EKPEkonomika podnikáníB2B16EPO

PV
Min/Max

Min. předm.

4
Povinně volitelné předměty programu2018_BEKPV

16/45Max. předm.

11
Návrh systémů IoTB0B37NSIMikrokontroléryB2B34MIKElektronické obvody 2B2B31EO2

Plánování a provozování sítíB2B32PPSOptické zdroje a detektory zářen ...B2B34OZDOptické komunikační systémyB2B17OKS

Úvod do akustikyB0B02UAKSíťové technologieB2B32STERádiové obvody a zařízeníB2B37ROZ

Základy studiové technikyB2B37ZSTVedení pro datové přenosyB2B17VDP

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BEKVOL

0/0

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

4Z,ZKDiferenciální rovnice a numerikaB0B01DRN
Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby

výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických a diferenciálních a jejich soustav). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.Výsledek studentské
ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B0B01DRN

4Z,ZKKomplexní analýzaB0B01KANA
Student se seznámí se základy teorie funkcí komplexní proměnné a jejími aplikacemi. Budou vysvětleny základní principy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace, včetně aplikací

zejména na řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

7Z,ZKLineární algebraB0B01LAGA
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

6Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1A
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné.

6Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2A
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB0B01STP
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejich výpočetními metodami a aplikacemi těchto matematických nástrojů na praktické

příklady.

4KZÚvod do akustikyB0B02UAK
Předmět poskytuje ucelený přehled většiny oblastí akustiky. V úvodních přednáškách jsou probrány základní typy zvukových polí, jejich řešení a základní vlastnosti. Další kapitola se
týká základů stavební a prostorové akustiky. Dále je zde úvod do fyziologické akustiky, psychoakustiky, hudební akustiky a hygienické legislativy. Poslední část se zabývá elastickými
vlnami v pevných látkách, ultrazvukem, infrazvukem a metodami jejich měření. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02UAK

5Z,ZKNávrh systémů IoTB0B37NSI
Předmět představuje IoT jako komplexní systém, řeší systémový návrh i detailní design jednotlivých částí, především ze SW hlediska. Naučí studenty schopnosti získat, přenést,

zpracovat a interpretovat data ve stylu "od senzoru po cloud".
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4KZProcedurální programování (pro EK a EEM)B0B99PRPA
Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů a paradigmat strukturovaného procedurálního programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali
o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na

osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů. Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad fungováním programu, datového
modelu, přístupem a správou paměti. Z tohoto důvodu bude při výuce využit programovací jazyk C, který poskytuje přímou vazbou mezi programem a alokovaným paměťovým prostorem

programu. Studenti se v předmětu seznámí nejen s překladem zdrojových kódů a linkováním aplikace, ale také s laděním a profilováním programu. Přednášky budou založeny na
prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu

zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. V závěru semestru budou stručně představeny základní vlastnosti objektově
orientovaného programování.

8Z,ZKFyzika 1B2B02FY1
V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou
vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové
znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech

staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do teoretické mechaniky, která studentům usnadní pochopení látky v následujících odborných předmětech.
Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti
jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti

využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2.

7Z,ZKFyzika 2B2B02FY2
Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na

termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si uvědomili univerzálnost
popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Závěrečné přednášky jsou věnovány kvantové mechanice. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají studentům sloužit při studiu řady odborných

oblastí, se kterými se setkají během studia. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky jim pomohou orientovat se v nových technologiích a v základních principech fungování
některých elektronických prvků.

4KZÚvod do elektrotechnikyB2B15UELA
Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje

s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.

4KZEkonomika podnikáníB2B16EPO
Cíle a funkce podniku, okolí podniku, životní cyklus podniku. Klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladové křivky. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Daně.

Finanční matematika a investiční rozhodování. Business plán. Manažerské funkce, organizační formy podniku. Firemní procesy a řízení firmy.

4Z,ZKElektrodynamikaB2B17ELD
Předmět svým absolventům zprostředkuje jednotný pohled na základní děje v časově proměnných elektromagnetických polích a úvod do jejich řešení.

5Z,ZKElektromagnetické poleB2B17EMPA
Předmět seznamuje studenty se základy aplikované teorie elektromagnetického pole, poskytuje základní fyzikální pohled na studované jevy a děje a tento pohled zasazuje do rámce

praktického inženýrského využití vykládaných zákonitostí. Absolvent předmětu získá v této oblasti potřebné základní vědomosti pro studium návazných předmětů souvisejících s
návrhem elektronických prvků a obvodů, komunikačních systémů a dalších technologií.

4Z,ZKOptické komunikační systémyB2B17OKS
Cílem předmětu je seznámit studenta s principy optických systémů. Předmět zahrnuje jak teoretické základy optiky, tak praktické dovednosti při návrhu optických systémů. Studenti si
rozšiřují své znalosti postupně od paprskové optiky přes maticovou optiku, následně rozšířené o popis optických systémů pomocí Gaussovských svazků až k vlnové a kvantové optice.

Studenti se seznámí se základními mechanismy a principy vláknové optiky.

4KZTechnika bezdrátové komunikaceB2B17TBK
Bezdrátové rádiové komunikace patří mezi nejrychleji rozvíjející se technické obory a vedle asi nejvíce známých systémů mobilní telefonie různých generací zahrnují i řadu jiných
mobilní i stacionárních bezdrátově komunikujících modemů a senzorů používaných téměř ve všech dalších technických oborech. TBK je předmět společný pro všechny studenty

programu Elektronika a komunikace, jeho záměrem je seznámit je se všemi důležitými aspekty tohoto oboru tak, aby byli schopní bezdrátová komunikační zařízení a systémy navrhovat,
nastavovat a provozovat, popřípadě i vyrábět některé jejich části. Mezi hlavní náplň přednášek patří seznámení s fyzikálními základy radiových komunikací, související systémové
výpočty, přehled používaných frekvencí, popis šíření elektromagnetických vln na těchto frekvencích včetně popisu typických systémů a nejčastěji používaných antén. Popis šíření

elektromagnetických vln se týká i šíření v městské zástavbě nebo uvnitř budov, analýza typických přenosových systémů obsahuje i základní popis vysokofrekvenčních a mikrovlnných
komponent, ze kterých se tyto systémy skládají. Součástí cvičení jsou zejména praktické výpočty bezdrátových spojů, CAD analýza vybraných přenosových struktur a řada souvisejících

laboratorních měření.

4Z,ZKVedení pro datové přenosyB2B17VDP
Předmět seznamuje s metodami analýzy a vlastnostmi široké škály typů vedení a vlnovodů používaných pro přenos datového signálu a pro konstrukci obvodových prvků ve

vysokofrekvenční a mikrovlnné technice. Pozornost je věnována obecným vlastnostem přenosových vedení jako pasivních lineárních systémů, jejich maticovému popisu, impedančnímu
přizpůsobování a principům činnosti obvodů založených na vlastnostech vedení - přizpůsobovacích obvodů, resonátorů, překážek a přechodů na vedení, vazebních členů, děličů

výkonu apod. Vhodným způsobem je kombinován obvodový a polní popis.

4Z,ZKČíslicové zpracování signálůB2B31CZS
Předmět seznamuje se základními metodami analýzy a zpracování číslicových determinovaných i náhodných signálů včetně numerických odhadů statistik druhého řádu, jako střední
kvadratická hodnota, korelace a spektrální výkonová hustota. Pozornost je věnována návrhu a aplikacím číslicových filtrů, filtraci ve frekvenční oblasti, převzorkování signálů a metodám
využívajících diskrétní Fourierovu transformaci včetně krátkodobé spektrální analýzy. Absolvent předmětu získá přehled o problematice, naučí se pracovat s pojmy a provádět analýzu

signálů v časové a frekvenční oblasti.

4Z,ZKElektronické obvody 1B2B31EO1
Předmět seznamuje studenty se základními obvody s operačními zesilovači, navazuje systémovým popisem lineárních soustav, analýzy jejich vlastností a základy syntézy kmitočtových
filtrů. Zabývá se principy a vlastnostmi obvodů pro generování signálů a řízených oscilátorů včetně fázového závěsu a jeho použitím. Poslední část předmětu je věnována základním

zesilovacím stupňům s tranzistory.

4Z,ZKElektronické obvody 2B2B31EO2
Předmět navazuje na předmět Elektronické obvody 1. Představuje vícetranzistorové zesilovací stupně a základní aplikace v oblasti elektronických systémů. Studenti se seznámí s

metodami návrhu operačních sítí včetně nelineárních aplikací s ohledem na reálné vlastnosti operačních zesilovačů. Dále jsou představeny principy funkce a parametry výkonových
zesilovačů, lineárních stabilizátorů, spínaných zdrojů a D/A a A/D převodníků, včetně možných obvodových realizací.

5Z,ZKZáklady elektrických obvodůB2B31ZEOA
Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami,
s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře

jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.
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5KZDatové sítěB2B32DATA
Předmět seznamuje studenty se základními principy komunikace v různých datových sítích a systémech. Cílem předmětu je poskytnout studentům širší přehled protokolové komunikace
pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí. Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace v síti Internet, včetně možnosti si prakticky vyzkoušet
realizaci modelové datové sítě v laboratoři na reálných zařízeních a implementaci jednoduchých síťových aplikací. Cílem předmětu je také motivace studentů k dalšímu studiu dílčích

detailů probírané širší problematiky datových sítí v ostatních předmětech oboru, čímž se snaží dát těmto detailům jednotný rámec a aplikačně-systémový vhled.

4KZDigitální technikaB2B32DITA
Předmět seznamuje studenty jak s principy klasických, tak i programovatelných logických obvodů a jejich praktického využití při návrhu digitálních systémů. První část přednášek i

cvičení předmětu je zaměřena na teoretické znalosti z oblasti logických funkcí, jejich minimalizace, návrhu a realizace logických obvodů, kombinačních i sekvenčních obvodů a přehled
technologií realizace logických obvodů a hradel s jejich nejdůležitějšími parametry. Druhá část je pak zaměřena zejména na moderní programovatelná logická pole FPGA a jazyk VHDL
a jejich využití pro realizaci typických příkladů logických obvodů použitých v praxi. Cvičení předmětu vhodně doplňují teoretické přednášky a jejich podstatnou část tvoří série prakticky
zaměřených laboratorních úloh. Studenti se v nich seznámí s reálnými hradly, změří jejich statické a dynamické vlastnosti. Dále bude kladen důraz na pochopení a osvětlení principu

základních stavebních bloků digitálních obvodů a jejich interpretací v jazyce VHDL, softwarovou simulaci a vlastní realizaci prostřednictvím hradlového pole.

4Z,ZKPlánování a provozování sítíB2B32PPS
Předmět doplňuje znalosti získané v předchozím studiu o problematiku plánování, projektování, výstavby a provozování telekomunikačních sítí. Znalosti telekomunikačních systémů

jsou rozvíjeny v modelových úlohách zaměřených na návrh vybraných částí telekomunikační sítě. Zvláštní pozornost je věnována jednak legislativním, jednak podnikatelským aspektům
telekomunikací.

4Z,ZKSíťové technologieB2B32STE
Cílem předmětu je rozvinout do hlubších detailů základní znalosti získané v povinném předmětu Datové sítě. Studenti pochopí principy různých metod přístupu ke sdílenému médiu,
detaily funkce technologie Ethernet, Wifi sítí a v neposlední řadě i teorii a praktické použití směrovacích algoritmů v datových sítích. Dále se seznámí se širší problematikou virtualizace

sítě, kvalitou služby, překladem adres a speciálními sítěmi pro distribuci obsahu a systémy rozložení aplikační zátěže. Neopomíjenou problematikou bude také vysvětlení principů
zajištění vyšší úrovně robustnosti sítě před výpadky.

4KZTelekomunikační systémy a sítěB2B32TSI
Předmět seznamuje s principy a funkcemi digitálních telekomunikačních systémů, a to jak klasických přenosových a spojovacích systému, tak konvergovaných paketově orientovaných
systémů zapojených do univerzálních komunikačních sítí. Student pochopí principy rozsáhlých komunikačních sítí, specifika přístupových a páteřních sítí i pevných a mobilních systémů
komunikace. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v široké problematice telekomunikací a budou schopni řešit dílčí problémy spojené s provozem aktuálně používaných

technologií.

5Z,ZKElektronické prvkyB2B34ELPA
Předmět podává studentům základní poznatky o principech činnosti a vlastnostech aktivních i pasivních elektronických prvků. Fyzikálních princip činnosti a praktická realizace součástek
je doplněna výkladem adekvátních modelů pro malý i velký signál a analýzou základních elektronických zapojení užívaných v analogové i číslicové technice. V laboratořích se studenti
seznámí s principy simulace činnosti polovodičových struktur a jejich návrhu, měřením charakteristik a extrakcí jejich elektrických parametrů, které budou následně využijí při analýze

základních zapojení využívající simulátoru PSPICE.

4Z,ZKMikrokontroléryB2B34MIK
Cíl předmětu je seznámit studenty s obsluhou zajímavých moderních periferií a senzorů pomocí mikrokontroléru. V laboratořích si studenti naprogramují vlastní aplikace a změří jejich

vlastnosti. Vzhledem k použití programovacího jazyka C se bude možné soustředit převážně na praktické úlohy.

4KZMikroelektronikaB2B34MIT
Studenti se seznámí moderními trendy v oblasti mikroelektroniky. Jsou probírány základní funkční mikroelektronické struktury a technologie integrovaných obvodů; mikrosenzorů a

mikro-elektro-mechanických integrovaných systémů. Předmět dále seznamuje studenty s vývojem nanoelektroniky a integrovaných obvodů.

4Z,ZKOptické zdroje a detektory zářeníB2B34OZD
Cíl předmětu je vysvětlit princip optických zdrojů, optických zesilovačů a fotodetektorů a jejich technologie. Dále pak diskutovat jejich použití pro informatiku a senzoriku, včetně optických

integrovaných obvodů, a to jak z teoretického tak i z širšího aplikačního pohledu. Pozornost je také věnována zejména součástkám pro optické komunikace a dále pak součástkám
pro snímání fyzikálních a chemických veličin, uvedeny jsou i důležité měřicí a diagnostické metody.

4Z,ZKSenzory v elektroniceB2B34SEE
Předmět popisuje základní fyzikální jevy a principy používané u senzorů, mikrosenzorů a mikroaktuátorů, seznamuje s energetickými doménami okolního prostředí, statickými a

dynamickými parametry, metodami zlepšování parametrů, zpracováním senzorových signálů, principy návrhu a činnosti inteligentních senzorů, základními principy činnosti a aplikacemi
MEMS a mikrosystémů, principy využití senzorů v senzorových sítích, seznamuje se základními technologiemi jejich realizace, základy senzorů optoelektronických a fotonických.
Teoretické základy jsou doprovázené aplikacemi využití základních principů v senzorech teploty, tlaku, mechanického namáhání a dalších mechanických veličin, průtoku, hladiny,

magnetických veličin, záření, chemické analýzy, bezpečnostních systémech, senzory pro Internet of thinks, uplatnění senzorů v nositelné (wearable) elektronice.

4KZAudiovizuální technikaB2B37AVT
Předmět je věnován základům multimediální techniky (audio a video) a zabývá se základy audio a video (zvuk a obraz) snímání, zpracování signálu, vysílání a distribuce, záznamu a
reprodukce včetně fyziologie slyšení a vidění ve formě širokého přehledu těchto problémů. Poskytuje základní informace pro pochopení hlavních principů a systémových řešení v této

oblasti.

4Z,ZKRádiové obvody a zařízeníB2B37ROZ
V první části předmět obsahuje základní, ale systematický popis nejdůležitějších typů analogových a digitálních modulací. Následuje výklad stavebních bloků rádiových komunikačních
systémů a základních typů rádiových přijímačů. Následuje výklad pasivních a aktivních prvků se soustředěnými i rozprostřenými parametry používaných v rádiových obvodech a jejich

vlastností. Pozornost je věnována moderním strukturám s rozprostřenými parametry, mikrovlnným tranzistorům nejrůznějších typů, výkonovým unipolárním tranzistorům. Předmět
obsahuje popis rádiových funkčních bloků: vysokofrekvenční zesilovače se soustředěnými i rozprostřenými parametry a jejich šumové vlastnosti, výkonové zesilovače, oscilátory a

problematiku fázového šumu, krystalové oscilátory, směšovače vyvážené i vícenásobně vyvážené.

5Z,ZKSignály a soustavyB2B37SAS
Jde o průpravný předmět, který je zaměřen na popis spojitých a diskrétních signálů a soustav v časové a kmitočtové oblasti. Dále seznamuje se základními vlastnostmi pásmových

signálů, analogových modulací a náhodných signálů.

4Z,ZKZáklady studiové technikyB2B37ZST
Předmět poskytuje základní znalosti o prvcích a systémech používaných v televizní a rozhlasové profesionální a poloprofesionální studiové technice a o technologii výroby a vysílání

rozhlasového a televizního pořadu. Laboratorní cvičení probíhají v malém školním studiu a jsou doplněna exkurzemi.

4Z,ZKElektrická měřeníB2B38EMB
Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření
elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově

číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření
vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.

4KZElektronika a komunikace praktickyB2B99EKP
Předmět je věnován praktickým experimentům s deskou SoC ESP32 a sadou externích přídavných modulů. Studenti se seznámí s pravidly návrhu aplikací v prostředí ArduinoIDE a
Visual Code Studio za pomocí knihoven pro obsluhu interních a externích periferií. Ukázkové aplikace jsou zaměřené na typizovanou problematiku, která pokrývá odborné zaměření
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programu Elektronika a komunikace. Část cvičení bude věnována popisu návrhu desek plošných spojů, jejich výrobě a osazování. Studenti získají pro experimentování desku s SoC
ESP32, kterou mohou využít i pro domácí přípravu.

6KZPraktické programování v C/C++B2B99PPC
Předmět seznamuje studenty s C++ a dále rozvíjí praktické dovednosti programování v C/C++ s důrazem na řešení výpočetních úloh a více-vláknových aplikací s využitím paralelního
programování. První část přednášek je věnována objektově orientovanému programování v C++ a seznámení studentů se základními datovými kontejnery standardní knihovny STL.
Studenti se seznámí s principy paralelního programování více-vláknových aplikací, mechanismy synchronizace a modely více-vláknových aplikací. Druhá část je věnována rozvinutí

algoritmického uvažování při řešení výpočetních úloh prohledávání stavového prostoru dvěma základními přístupy: metodami uspořádaného prohledávání grafové reprezentace
stavového prostoru a lokálními optimalizačními technikami. Dále budou studenti seznámeni s modely přesné datové reprezentace necelých čísel, reprezentací matic a maticovými

výpočty.

4KZTechnické psaníB2B99TPS
Předmět ukáže studentům, jak připravit psaný projev pro většinu situací inženýrské praxe (měřicí protokol, článek, závěrečná práce apod.). Vedle jazykových a stylistických dovedností
budou též rozvíjeny schopnosti vyhledávat informace, podávat je vhodnou formou, využívat prostředků formátování a automatizace programů Word a LaTeX či třeba zpracovat recenzní

posudek. Získané znalosti studenti hned aplikují v seminářích na předložené ukázkové texty.

6KZProjekt bakalářský - Bachelor projectB2BPROJ6
Zpracování individuální práce na studenty zvolená, resp. katedrou vypsaná a zadaná témata (v ideálním případě je téma individuálního projektu práce shodné s tématem bakalářské

práce řešené v navazujícím semestru). Prezentace výsledků individuálního projektu před studenty a vedoucími seminářů. V rámci individuálního projektu studenti použijí formální
pravidla a zásady tvorby závěrečných vysokoškolských prací, se kterými byli seznámeni v předmětu Technické psaní (a mnozí i dříve při psaní semestrálních prací). Nabídka projektů

https://www.fel.cvut.cz/cz/education/semestralni-projekty.html Po rezervaci tématu kontaktujte vedoucího a požádejte jej o schválení rezervace. Další informace na
https://ek.fel.cvut.cz/pro-studenty/zaverecne-prace-statnice/

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:23 hod.
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Kybernetika a robotika 



Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Kybernetika a Robotika - průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Kybernetika a Robotika 2016
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Kybernetika a robotika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2C2KZAkademické psaní
Jitka  Pinková,  Dana  Saláková  Jitka  Pinková Dana  Saláková (Gar.)

B3B04PSA

PZ2P+2C6Z,ZKAlgoritmy a programování
Jan  Kybic  Jan  Kybic Jan  Kybic (Gar.)

B3B33ALP

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PZ1P+2L2KZ
Roboti
Michael  Šebek,  Martin  Hlinovský,  Vojtěch  Petrucha,  Václav  Hlaváč,  Jiří  Kubeš, 
Pavel  Krsek,  Gaël Pierre Marie  Ecorchard,  Vladimír  Petrík,  Michael  Tesař 
Michael  Šebek Michael  Šebek (Gar.)

B3B35RO

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Petr  Štěpán,  Pavel  Píša,  Richard  Šusta  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PL2P+2C4Z,ZK
Diferenciální rovnice a numerika
Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Petr  Habala  Petr  Habala
Petr  Habala (Gar.)

B0B01DRN

PL4P+1L+2C6Z,ZKFyzika 1
Michal  Bednařík,  Petr  Koníček  Michal  Bednařík Michal  Bednařík (Gar.)

B3B02FY1

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Paola  Vivi,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář,  Martin 
Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Natalie  Žukovec  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PL2P+2C6Z,ZKProgramování v C
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B3B36PRG

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BKYRVOL

0/999

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ4P+2L6Z,ZKElektronické prvky a obvody
Jiří  Hospodka,  Pavel  Máša,  Jan  Havlík  Jiří  Hospodka Jiří  Hospodka (Gar.)

B3B31EPO

PZ3P+1L+2C6Z,ZKFyzika 2
Michal  Bednařík  Michal  Bednařík Michal  Bednařík (Gar.)

B3B02FY2

PZ4P+2S7Z,ZK
Komplexní analýza a transformace
Martin  Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Jan  Hamhalter,  Veronika 
Sobotíková  Veronika  Sobotíková Jan  Hamhalter (Gar.)

B3B01KAT

PZ,L3P+2L6Z,ZKLogické systémy a procesory
Martin  Hlinovský,  Richard  Šusta  Martin  Hlinovský Richard  Šusta (Gar.)

B0B35LSP

PZ2P+2C5Z,ZKSignály a systémy
Radoslav  Bortel,  Pavel  Sovka,  Tomáš  Bořil  Pavel  Sovka Pavel  Sovka (Gar.)

B3B31SAS

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL4P+2L7Z,ZK
Automatické řízení
Michael  Šebek,  Tomáš  Haniš,  Jindřich  Fuka  Michael  Šebek Michael  Šebek
(Gar.)

B3B35ARI

PL2P+2C6Z,ZKKybernetika a umělá inteligence
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B3B33KUI

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Miroslav  Korbelář,  Veronika  Sobotíková,  Mirko  Navara,  Kateřina  Helisová 
Kateřina  Helisová Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST

PL3P+2L6Z,ZKSenzory a měření
Vojtěch  Petrucha,  Pavel  Ripka  Vojtěch  Petrucha Vojtěch  Petrucha (Gar.)

B3B38SME

PV
Min/Max

Min. předm.

1Povinně volitelné předměty programu - laboratoře
B3B35LAR,B3B38LPE,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2015_BKYRLAB
4/12Max. předm.

3

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ4P+2L6Z,ZKKomunikace a distribuované systémy
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B3B38KDS

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PZ4s4Z
Projekt bakalářský - Bachelor project
Martin  Hlinovský,  Petr  Pošík,  Jana  Kostlivá,  Jana  Zichová,  Drahomíra 
Hejtmanová,  Martin  Šipoš  Martin  Hlinovský (Gar.)

B3BPROJ4

PZ2P+2L5Z,ZKRobotika
Vladimír  Petrík,  Vladimír  Smutný  Vladimír  Smutný Vladimír  Smutný (Gar.)

B3B33ROB

PV
Min/Max

Min. předm.

4Povinně volitelné předměty programu
B3B14EPR,B3B35MSD,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2015_BKYRPV
16/24Max. předm.

6

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z15s16ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP16

PL2C2KZPrezentační dovednosti
Jitka  Pinková  Jitka  Pinková Dana  Saláková (Gar.)

B3B04PRE

PV
Min/Max

Min. předm.

4Povinně volitelné předměty programu
B3B14EPR,B3B35MSD,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2015_BKYRPV
16/24Max. předm.

6
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V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BKYRVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

1
Povinně volitelné předměty programu - laboratoře2015_BKYRLAB

4/12Max. předm.

3
Laboratoře robotikyB3B33LARLaboratoře průmyslové elektronik ...B3B38LPELaboratoře aplikované elektronik ...B3B35LAR

PV
Min/Max

Min. předm.

4
Povinně volitelné předměty programu2015_BKYRPV

16/24Max. předm.

6
Obvodové technikyB3B38OTEModelování a simulace dynamickýc ...B3B35MSDElektrické pohony pro automatiza ...B3B14EPR

Vidění robotuB3B33VIRVestavné systémyB3B38VSYProgramování automatů a robotůB3B35PAR

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BKYRVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

4Z,ZKDiferenciální rovnice a numerikaB0B01DRN
Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby

výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických a diferenciálních a jejich soustav). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.Výsledek studentské
ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B0B01DRN

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKLogické systémy a procesoryB0B35LSP
Předmět uvádí do oblasti základních hardwarových struktur výpočetních prostředků, jejich návrhu a architektury. Podává přehled o možnostech provádění operací s daty na úrovni

hardwaru a o tvorbě vestavěných procesorových systémů s perifériemi na moderních programovatelných logických obvodech FPGA, které se dnes široce aplikují stále více. Studenti
se naučí, jak lze popsat obvody v jazyce VHDL počínaje logikou přes složitější sekvenční obvody až k praktickým návrhům konečných automatů (FSM). Ovládnou i správný postup

Stránka 3 z 6



návrhu pomocí simulace obvodů. Ve cvičení se řeší praktické úlohy s využitím vývojových desek používaných na stovkách předních univerzit po celém světě. *** Pozor: Předmět běží
ve dvou verzích, ač se stejným kódem. V zimním semestru se jedná o lehčí obecný kurz, zatímco v letním semestru se cílí na OI-hardware specializaci. Pokud nejste z ní, zapište si

raději snažší verzi předmětu.

7Z,ZKKomplexní analýza a transformaceB3B01KAT
Student se seznámí se základy teorie funkcí komplexní proměnné a jejími aplikacemi. Budou vysvětleny základní principy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace, včetně aplikací

zejména na řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

6Z,ZKFyzika 1B3B02FY1
V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické a relativistické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je

pomyslnou vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se studenti seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa a
mechanikou kontinua. Studenti si osvojí takové znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v

průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do analytické mechaniky, která studentům umožní řešit
komplexnější problémy z mechaniky a usnadní jim pochopení látky v navazujících odborných předmětech. Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do

relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi
jak časově neproměnných, tak časově proměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti využijí v dalších oblastech studia, zejména co se týče elektrických obvodů a

senzorů. Na těchto znalostech rovněž staví navazující předmět Fyzika 2.V rámci početních seminářů studenti procvičují získané znalosti z přednášek formou řešení vybraných problémů
z probraných partií fyziky. Ke zvládnutí příslušných početních operací je nutné, aby studenti zvládli matematický aparát v rozsahu předmětu Matematická analýza 1. Výuka je dále

doplněna o laboratorní cvičení, kde si studenti mohou experimentálně ověřit řadu fyzikálních zákonitostí, se kterými se seznámili v rámci přednášek. Zvládnutí tohoto obsahem náročného
předmětu vyžaduje, aby studenti pracovali během celého semestru (příprava na početní a laboratorní semináře, vypracování protokolů z měření, kontrolní testy, samostudium apod.).

6Z,ZKFyzika 2B3B02FY2
Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na
termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili

univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho fyzikální charakter. Na znalosti z obecné teorie vln navazují přednášky věnované akustickým a elektromagnetickým vlnám. Následně
jsou studenti seznámeni s vlnovou a geometrickou optikou. Závěrečné přednášky jsou věnovány úvodu do kvantové mechanicky a jaderné fyziky. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají
studentům sloužit při studiu řady odborných předmětů, se kterými se setkají během jejich studia. Nabyté znalosti v rámci tohoto předmětu mají studentům umožnit lépe se orientovat
v základních principech fungování některých elektronických prvků a v nových technologiích. Výuka je dále doplněna o laboratorní cvičení, kde si studenti mohou experimentálně ověřit

řadu fyzikálních zákonitostí, se kterými se seznámili v rámci přednášek. Zvládnutí tohoto obsahem náročného předmětu vyžaduje, aby studenti pracovali během celého semestru
(příprava na početní a laboratorní semináře, vypracování protokolů z měření, kontrolní testy, samostudium apod.).

2KZPrezentační dovednostiB3B04PRE
Předmět se zaměřuje na získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou zejména na mluvený projev a rovněž na zlepšení osvojených dovedností. Studenti
jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze. Důraz je proto kladen na samostatné myšlení řečníků a náležité

formulování sdělení.

2KZAkademické psaníB3B04PSA
Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky,

rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Studenti se v předmětu seznámí s hlavními zásadami psaní odborných textů.

4Z,ZKElektrické pohony pro automatizaci a robotikuB3B14EPR
Předmět podává stručný přehled základních typů elektrických pohonů. Zabývá se pohony se stejnosměrnými, asynchronními, synchronními a speciálními motory včetně napájecích

elektronických měničů, možnostmi řízení jako je například skalární, vektorové, přímé, bezsenzorové řízení střídavých strojů, strategiemi šířkově pulsní modulace, typy zátěže. Je
zaměřen na pochopení fyzikální podstaty daného typu pohonu, obecné odvození základních diferenciálních rovnic popisujících přechodné děje i ustálené stavy a vytvoření odpovídajících
matematických modelů analyzovaných systémů vhodných jak pro off-line simulaci, tak pro on-line adaptované dynamické řízení a regulaci v reálném čase využívající základnu moderní
mikroprocesorové techniky. Je zmíněna problematika provozních stavů, senzoriky a diagnostiky elektrických pohonů. Základní znalosti matematiky, mechaniky, kinematiky, dynamiky,

teorie elektromagnetického pole, teorie obvodů a teorie řízení se předpokládají.

6Z,ZKElektronické prvky a obvodyB3B31EPO
Pedmět seznamuje studenty se základními principy a metodami řešení elektrických obvodů. Definuje obvodové prvky a uvádí jejich elementární aplikace. Zabývá se základními funkcemi
elektrických a elektronických zařízení s analogovými i digitálními obvody. Uvádí principy funkce a metody analýzy těchto obvodů s ohledem na použití pro kybernetiku a řídicí techniku.

5Z,ZKSignály a systémyB3B31SAS
Předmět je zaměřen na vysvětlení základních pojmů používaných pro popis a analýzu determinovaných signálů a systémů (včetně filtrů) ve spojité i diskrétní oblasti s ohledem na

použití v dalších předmětech. Absolvent získá základní přehled o problematice, naučí se pracovat s pojmy, provádět jednoduchou analýzu systémů a signálů, interpretovat a diskutovat
výsledky.

6Z,ZKAlgoritmy a programováníB3B33ALP
Cílem předmětu je dát studentům základní znalost programování a algoritmizace a naučit je navrhnout, implementovat a otestovat programy pro řešení jednoduchých úloh. Studenti

pochopí význam časové složitosti. Seznámí se se základními stavebními prvky programů, jako jsou smyčky, podmíněné příkazy, proměnné, rekurze, funkce atd. V předmětu postupně
představíme nejpoužívanější datové struktury a operace s nimi (např. fronta, zásobník, seznam, pole, atd.) a ukážeme základní klasické a praktické algoritmy, zejména z oblasti řazení

a vyhledávání. Zmíníme stručně jednotlivá programovací paradigmata. Studenti se seznámí s jazykem Python a naučí se v něm psát jednoduché programy.

6Z,ZKKybernetika a umělá inteligenceB3B33KUI
Předmět dodá bakalářským studentům základ v oblasti umělé inteligence a kybernetiky nezbytný pro návrh algoritmů pro řízení strojů. Rozšiřuje znalost algoritmů prohledávání stavového
prostoru včetně prohledávání za neurčitosti. S kybernetikou je provázán prostřednictvím posilovaného učení (reinforcement learning), které v dnešní době například v robotice doplňuje
či dokonce nahrazuje (polo)ruční identifikaci systému. Problematika strojového učení z dat (s učitelem) je vysvětlena na příkladu příznakového rozpoznávání, učení lineárního klasifikátoru.

Student procvičí látku v praktických programovacích úlohách.

4KZLaboratoře robotikyB3B33LAR
Tento laboratorní předmět seznamuje studenty s praktickou robotikou formou samostatného řešení konkrétní úlohy. Studenti pracují v laboratořích ve 3 až 4 členných skupinách. Každá

skupina studentů řeší během semestru společně jednu praktickou úlohu z oblasti robotiky. Úlohy jsou navrženy tak, aby se studenti seznámili s robotikou (manipulátory i mobilními
roboty) a zároveň využili znalosti získané v základních předmětech (např. matematika, fyzika, elektronika, vývoj software). V daném semestru je zadáno vždy několik úloh různého

zaměření z nichž si studenti mohou vybrat. Úlohy se mezi semestry mění. Nedílnou součástí řešení úlohy je také spolupráce a komunikace v týmu.

5Z,ZKRobotikaB3B33ROB
Předmět je úvodem do průmyslové robotiky s důrazem na průmyslové roboty a manipulátory. Podrobně se probírá kinematika robotů. Absolvent by měl být schopen navrhnout či vybrat

řídicí systém robotu, naprogramovat průmyslového robota a kompletně ho začlenit do robotické buňky.

4Z,ZKVidění robotuB3B33VIR
Předmět naučí aplikovat metody počítačového vidění, strojového učení a optimalizace na znamých úlohách z oblasti robotiky jako jsou například sémantická segmentace z kamerových
a hloubkových obrázků či reaktivní řízení robotu. Těžiště předmětu leží ve výuce metod aplikujících hluboké konvoluční neuronové sítě. Studenti využijí základní znalosti z optimalizace

a lineární algebry jako jsou robustní řešení přeurčených soustav (ne)lineárních (ne)homogenních rovnic nebo metody gradientní minimalizace. První polovina cvičení je věnována
řešení základních úloh v PyTorch, druhá část cvičení je věnována samostatnému řešení semestrální práce.
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7Z,ZKAutomatické řízeníB3B35ARI
Základní kurz automatického řízení. Seznamuje se základními pojmy a vlastnostmi dynamických systémů fyzikálních, inženýrských, biologických, ekonomických, robotických a

informatických. Vysvětluje, jak lze pomocí zpětné vazby měnit chování a potlačit vliv neurčitosti. Představuje klasické i moderní metody analýzy návrhu automatických řídicích systémů.
Na přednáškách i v laboratořích se studenti přesvědčí o tom, že automatické řízení je inspirující, všudypřítomný, důležitý a zábavný obor. Kurz má o trochu modernější pojetí než

podobné ve světě.

4KZLaboratoře aplikované elektroniky a řízeníB3B35LAR
Náplní je postavit a naprogramovat výzkumné autonomní vozíko, které splní co nejvíce úkolů. Předlohou pro tento cíl jsou skutečné vědecké automaty jako například mise Rosseta
ke kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko, Curriosity a Oportunity na Marsu, Lunochody na Měsíci, Projekty Veněra pro výzkum Venuše, Magelan (projekt s čistě českou realizací),

Cassini pro výzkum Saturnu, Galileo pro výzkum Jupiteru a další mise. Cílem bylo vždy něco vyzkoumat, někam dojet, komunikovat se Zemí, odebrat vzorek, provést nějaký experiment,
mnohdy i za cenu obětování sondy. Je jasné, že za semestr projekt takového rozměru nepostavíte, ale pojďme se k tomu alespoň vzdáleně přiblížit. Úkoly jsou vybrány tak, aby byly
zajímavé bez ohledu na to, zda nyní známe způsob realizace. Vymyslet úkol a rovnou pro vás, studenty, ověřit jeho realizaci, by byl postup akceptovatelný na střední škole. V tomto
předmětu očekáváme, že v týmu vymyslíte, jak který úkol lze vůbec provést, a potom přizpůsobíte vozítko tak, aby ten úkol provedlo. Úkoly nejsou sice přímo vesmírné, ale snad to

neubere na jejich atraktivitě.

4Z,ZKModelování a simulace dynamických systémůB3B35MSD
Cílem předmětu je naučit (se) vytvářet matematické modely složitých dynamických systémů, a to za účelem návrhu řídicích algoritmů. Budeme chtít umět modelovat pomocí jednotné
metodiky realisticky složité dynamické systémy obsahující podsystémy a prvky z různých fyzikálních domén jako jsou elektronika, mechanika, magnetismus, piezoelektřina, hydraulika,
pneumatika či termodynamika. Ukážeme si, že je to právě energie (a výkon), která je univerzálním platidlem napříč fyzikálními doménami, a tudíž námi prozkoumávané modelovací

metody budou založeny na sledování toku energie (výkonu) mezi podsystémy a prvky. Představíme si tři skupiny energeticky založených modelovacích metod, a to sice velmi intuitivní
grafickou metodu výkonových vazebních grafů, dále pak analytickou metodu založenou na Eulerově-Lagrangeově rovnici známé z teoretické fyziky, a nakonec softwarové objektově

orientované modelování reprezentované jazyky Modelica či Simscape nabízející velmi praktickou alternativu k modelování pomocí grafů signálových toků či blokových diagramů
implementovanému například v populárním Simulinku. Ať už se k matematickému modelu dostaneme jakoukoliv cestou, jedním ze způsobů jeho analýzy je simulace, tedy numerické
řešení souvisejících diferenciálních či algebro-diferenciálních rovnic.V tomto předmětu se spolehneme, že základní koncepty a postupy pro numerické řešení obyčejných diferenciálních
rovnic již byly představeny v některém z matematických předmětů, a budeme se pouze příležitostně zastavovat u některých praktických problémů, jako jsou volba vhodného numerického

řešiče či přesnost a časová náročnost simulace.

4Z,ZKProgramování automatů a robotůB3B35PAR
V rámci tohoto předmětu budou mít studenti možnost uplatnit dosud získané znalosti z programování, řízení i měření v prostředí, jenž je blízké průmyslovým aplikacím. S využitím

průmyslových komponent se naučí navrhovat a vytvářet programy pro řídicí systémy, ať už se jedná o programovatelné automaty nebo roboty. Při návrh programů budou postupovat
od analýzy problému přes vytvoření modelu řízení až po jeho implementaci na cílové platformě. Naučí se vnímat řešení problému optikou průmyslových komponent, které mají určitá

omezení co do rozsahu použitelných možností.

2KZRobotiB3B35RO
Cílem předmětu je vzbudit zájem o program, o jeho hlavní myšlenky, představit možnosti, rozvinout zvídavost a motivovat studenty, aby se těšili na další studium včetně náročných

teoretických předmětů v celém průběhu studia. Studenti v týmech (obvykle tříčlenných) navrhnou a realizují jednoduché autonomní mobilní roboty (např. ze stavebnice LEGO Mindstoms)
schopné splnit zadané úlohy. Hned na začátku studia studenti poznají podstatu tvůrčí inženýrské a výzkumné práce, kdy k úspěšnému zvládnutí úkolu je zapotřebí skloubit mnoho

různých dovedností a poznatků, teoretických i praktických. Stavebnice mají studenti k dispozici po celou dobu semestru, částečně tedy řeší zadané úlohy mimo školu. Cvičení slouží
především pro konzultace a ověření výsledků, ke kterému jsou typicky nutná speciální hřiště.

6Z,ZKProgramování v CB3B36PRG
Cílem předmětu je získat ucelenou hlubší znalost programovacího jazyku C a to z pohledu fungování programu, přístupu a správou paměti a vytváření více-vláknových aplikací. V
předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných, a znovu použitelných programů. Studenti se v předmětu seznámí s překladem zdrojových
kódu a jejich laděním. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s

praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Studenti se seznámí s principy
paralelního programování více-vláknových aplikací, mechanismy synchronizace a modely více-vláknových aplikací. V závěru semestru jsou stručně představeny základní vlastnosti

objektově orientovaného rozšíření C++.

6Z,ZKKomunikace a distribuované systémyB3B38KDS
Předmět je věnován principům komunikace v distribuovaných systémech (DS). Jsou popsána základní fyzická komunikační média a související modely komunikačních kanálů, analogové

a číslicové modulace a jejich vlastnosti. Jsou představeny základní pojmy teorie informace, metody a kódy pro detekci a opravy chyb, metody utajování informace a způsoby jejich
využití. Dále se studenti seznámí s algoritmy spojové vrstvy (adresace, řízení přístupu k médiu, řízení datového toku, ARQ metody, ...). V závěru jsou představeny nejrozšířenější

technologie distribuovaných systémů, položeny základy protokolů Internetu a představeny typické aplikace distribuovaných systémů.

4KZLaboratoře průmyslové elektroniky a senzorůB3B38LPE
Cílem "Laboratoří" je seznámit studenty hravou a interaktivní formou se základními bloky průmyslového senzorového systému - od vlastního senzoru přes obvody zpracování signálu,

převod analogového signálu na digitální, jeho softwarové zpracování pomocí mikroprocesoru až po odeslání výsledků nadřazenému systému a jejich prezentaci uživateli v rámci
konceptu "Internet of Things".

4Z,ZKObvodové technikyB3B38OTE
Předmět seznamuje studenty se základními typy obvodů a konstrukčních bloků číslicových přístrojů pro měření a generování elektrických signálů. Důraz je kladen na návaznosti

jednotlivých obvodů z hlediska přesnosti u analogových resp. analogově-číslicových obvodů.

6Z,ZKSenzory a měřeníB3B38SME
Základní obvody a přístroje pro měření elektrických veličin, A/D a D/A převodníky, senzory se zaměřením na robotiku a automatizaci, inteligentní senzory, metody snižování nejistot.

4Z,ZKVestavné systémyB3B38VSY
Předmět je orientován na prostředky, komponenty a řešení vestavných systémů, především s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex-M Po úvodních úlohách v rámci lab. cvičení studenti

řeší dva menší a následně dva větší, komplexní projekty vestavného systému s mikrořadičem. Tento projekty zahrnují nejen obvodovou ale i programovou realizaci.

4ZProjekt bakalářský - Bachelor projectB3BPROJ4
16ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP16

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová
katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Kybernetika a Robotika - průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Kybernetika a Robotika 2021
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Kybernetika a robotika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C6Z,ZKAlgoritmy a programování
Jan  Kybic  Jan  Kybic Jan  Kybic (Gar.)

B3B33ALP

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PZ1P+3L4KZ
Roboti
Martin  Hlinovský,  Vojtěch  Petrucha,  Pavel  Krsek  Vojtěch  Petrucha Martin 
Hlinovský (Gar.)

B3B35RO1

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C4Z,ZK
Diferenciální rovnice a numerika
Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Petr  Habala  Petr  Habala
Petr  Habala (Gar.)

B0B01DRN

PL4P+1L+2C7Z,ZKFyzika 1
Michal  Bednařík  Michal  Bednařík Michal  Bednařík (Gar.)

B3B02FY1A

PL2P+2C6Z,ZKKybernetika a umělá inteligence
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B3B33KUI

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Paola  Vivi,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář,  Martin 
Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Natalie  Žukovec  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PL2P+2C6Z,ZKProgramování v C
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B3B36PRG

Číslo semestru: 3

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ4P+2L6Z,ZKElektronické prvky a obvody
Jiří  Hospodka,  Pavel  Máša,  Jan  Havlík  Jiří  Hospodka Jiří  Hospodka (Gar.)

B3B31EPO
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PZ3P+1L+2C6Z,ZKFyzika 2
Michal  Bednařík  Michal  Bednařík Michal  Bednařík (Gar.)

B3B02FY2

PZ4P+2S6Z,ZKKomplexní analýza a transformace
Jan  Hamhalter Jan  Hamhalter (Gar.)

B3B01KAT1

PZ4P+2S6Z,ZKPravděpodobnost a statistika
Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST1

PZ4P+2C6Z,ZKSignály, systémy a inferenceB3B31SSI

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL4P+8L6Z,ZKAutomatické řízeníB3B35ARI1

PZ,L3P+2L6Z,ZKLogické systémy a procesory
Martin  Hlinovský,  Richard  Šusta  Martin  Hlinovský Richard  Šusta (Gar.)

B0B35LSP

PL2C2KZPrezentační dovednosti
Jitka  Pinková  Jitka  Pinková Dana  Saláková (Gar.)

B3B04PRE

PL3P+2L6Z,ZKSenzory a měření
Vojtěch  Petrucha,  Pavel  Ripka  Pavel  Ripka Pavel  Ripka (Gar.)

B3B38SME1

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty programu
B2M37DKM,B3B14EPR1,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BKYRPV
12/30Max. předm.

5

PV
Min/Max

Min. předm.

1Povinně volitelné předměty programu - laboratoře
B3B35LAR,B3B38LPE1,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BKYRLAB
4/12Max. předm.

3

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ4P+2L6Z,ZKKomunikace a distribuované systémy
Jan  Holub,  Jiří  Novák  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B3B38KDS1

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PZ4s5ZProjekt bakalářský - Bachelor project
Martin  Hlinovský

B3BPROJ5

PZ2P+2L6Z,ZKRobotikaB3B33ROB1

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty programu
B2M37DKM,B3B14EPR1,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BKYRPV
12/30Max. předm.

5

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

PL40S4ZHumanitní, umělecký a společenskovědní seminářB3B35HSS

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BKYRVOL

0/999
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Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

1
Povinně volitelné předměty programu - laboratoře2021_BKYRLAB

4/12Max. předm.

3
Laboratoře robotikyB3B33LARLaboratoře průmyslové elektronik ...B3B38LPE1Laboratoře aplikované elektronik ...B3B35LAR

PV
Min/Max

Min. předm.

2
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

4Z,ZKDiferenciální rovnice a numerikaB0B01DRN
Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby

výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických a diferenciálních a jejich soustav). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.Výsledek studentské
ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B0B01DRN

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

6Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST1
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

6Z,ZKLogické systémy a procesoryB0B35LSP
Předmět uvádí do oblasti základních hardwarových struktur výpočetních prostředků, jejich návrhu a architektury. Podává přehled o možnostech provádění operací s daty na úrovni

hardwaru a o tvorbě vestavěných procesorových systémů s perifériemi na moderních programovatelných logických obvodech FPGA, které se dnes široce aplikují stále více. Studenti
se naučí, jak lze popsat obvody v jazyce VHDL počínaje logikou přes složitější sekvenční obvody až k praktickým návrhům konečných automatů (FSM). Ovládnou i správný postup

návrhu pomocí simulace obvodů. Ve cvičení se řeší praktické úlohy s využitím vývojových desek používaných na stovkách předních univerzit po celém světě. *** Pozor: Předmět běží
ve dvou verzích, ač se stejným kódem. V zimním semestru se jedná o lehčí obecný kurz, zatímco v letním semestru se cílí na OI-hardware specializaci. Pokud nejste z ní, zapište si

raději snažší verzi předmětu.

6Z,ZKDigitální komunikaceB2M37DKM
Předmět pokrývá základy teorie digitální komunikace: modulace, klasické kódování, modely kanálu a základní principy dekódování. Výklad je systematicky budován v teoretické linii,

která umožňuje rozkrýt vnitřní vazby a principy. To umožní studentům vybudovat si znalosti a aktivním způsobem je užít při návrhu a konstrukci komunikačního systému. Předmět
vytváří základnu pro navazující pokročilé kurzy teorie komunikace.

6Z,ZKKomplexní analýza a transformaceB3B01KAT1
Student se seznámí se základy teorie funkcí komplexní proměnné a jejími aplikacemi. Budou vysvětleny základní principy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace, včetně aplikací

zejména na řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.
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7Z,ZKFyzika 1B3B02FY1A
V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou
vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové
znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech

staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do teoretické mechaniky, která studentům usnadní pochopení látky v následujících odborných předmětech.
Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti
jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti

využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2.

6Z,ZKFyzika 2B3B02FY2
Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na
termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili

univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho fyzikální charakter. Na znalosti z obecné teorie vln navazují přednášky věnované akustickým a elektromagnetickým vlnám. Následně
jsou studenti seznámeni s vlnovou a geometrickou optikou. Závěrečné přednášky jsou věnovány úvodu do kvantové mechanicky a jaderné fyziky. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají
studentům sloužit při studiu řady odborných předmětů, se kterými se setkají během jejich studia. Nabyté znalosti v rámci tohoto předmětu mají studentům umožnit lépe se orientovat
v základních principech fungování některých elektronických prvků a v nových technologiích. Výuka je dále doplněna o laboratorní cvičení, kde si studenti mohou experimentálně ověřit

řadu fyzikálních zákonitostí, se kterými se seznámili v rámci přednášek. Zvládnutí tohoto obsahem náročného předmětu vyžaduje, aby studenti pracovali během celého semestru
(příprava na početní a laboratorní semináře, vypracování protokolů z měření, kontrolní testy, samostudium apod.).

2KZPrezentační dovednostiB3B04PRE
Předmět se zaměřuje na získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou zejména na mluvený projev a rovněž na zlepšení osvojených dovedností. Studenti
jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze. Důraz je proto kladen na samostatné myšlení řečníků a náležité

formulování sdělení.

6Z,ZKElektrické pohony pro automatizaci a robotikuB3B14EPR1
Cílem předmětu je pochopit základní principy fungování točivých strojů, získat přehled o jejich vlastnostech a schopnostech, způsobech řízení včetně respektování vlivu zátěže na

možnosti pohonu. Předmět podává stručný přehled základních typů elektrických pohonů. Zabývá se pohony, které se používají jako servopohony tj. stejnosměrnými, asynchronními,
synchronními s permanentními magnety a okrajově speciálními motory.V předmětu jsou rozebrány topologie napájecích elektronických měničů včetně základních modulačních strategií
a strategie samotného řízení servopohonů jako je například vektorové, přímé, MTPA řízení s důrazem na dnes nejpoužívanější PMSM motory. Předmět je zaměřen nejen na pochopení
fyzikální podstaty daného typu pohonu, ale i na pochopení principů činnosti dalších důležitých komponent jako senzorů, polovodičových měničů a i samotných číslicových regulátorů.

Dále zahrnuje i popis interakce pohonu se setrvačnou hmotou zátěže u servomechanizmů a dalších typických druhů zátěže obecně.

6Z,ZKElektronické prvky a obvodyB3B31EPO
Pedmět seznamuje studenty se základními principy a metodami řešení elektrických obvodů. Definuje obvodové prvky a uvádí jejich elementární aplikace. Zabývá se základními funkcemi
elektrických a elektronických zařízení s analogovými i digitálními obvody. Uvádí principy funkce a metody analýzy těchto obvodů s ohledem na použití pro kybernetiku a řídicí techniku.

6Z,ZKSignály, systémy a inferenceB3B31SSI
Předmět je zaměřen na vysvětlení základních principů a pojmů používaných pro popis a analýzu signálů a systémů v časové, spektrální a operátorové oblasti a to jak pro spojité, tak
i pro diskrétní signály a systémy. Jsou také zahrnuty metody diskretizace, linearizace a základní charakteristiky náhodných signálů a jejich odhady. Důraz je kladen nejen na teoretické

zvládnutí látky, ale též na získání schopnosti analýzy signálů v prostředí MATLAB.

6Z,ZKAlgoritmy a programováníB3B33ALP
Cílem předmětu je dát studentům základní znalost programování a algoritmizace a naučit je navrhnout, implementovat a otestovat programy pro řešení jednoduchých úloh. Studenti

pochopí význam časové složitosti. Seznámí se se základními stavebními prvky programů, jako jsou smyčky, podmíněné příkazy, proměnné, rekurze, funkce atd. V předmětu postupně
představíme nejpoužívanější datové struktury a operace s nimi (např. fronta, zásobník, seznam, pole, atd.) a ukážeme základní klasické a praktické algoritmy, zejména z oblasti řazení

a vyhledávání. Zmíníme stručně jednotlivá programovací paradigmata. Studenti se seznámí s jazykem Python a naučí se v něm psát jednoduché programy.

6Z,ZKKybernetika a umělá inteligenceB3B33KUI
Předmět dodá bakalářským studentům základ v oblasti umělé inteligence a kybernetiky nezbytný pro návrh algoritmů pro řízení strojů. Rozšiřuje znalost algoritmů prohledávání stavového
prostoru včetně prohledávání za neurčitosti. S kybernetikou je provázán prostřednictvím posilovaného učení (reinforcement learning), které v dnešní době například v robotice doplňuje
či dokonce nahrazuje (polo)ruční identifikaci systému. Problematika strojového učení z dat (s učitelem) je vysvětlena na příkladu příznakového rozpoznávání, učení lineárního klasifikátoru.

Student procvičí látku v praktických programovacích úlohách.

4KZLaboratoře robotikyB3B33LAR
Tento laboratorní předmět seznamuje studenty s praktickou robotikou formou samostatného řešení konkrétní úlohy. Studenti pracují v laboratořích ve 3 až 4 členných skupinách. Každá

skupina studentů řeší během semestru společně jednu praktickou úlohu z oblasti robotiky. Úlohy jsou navrženy tak, aby se studenti seznámili s robotikou (manipulátory i mobilními
roboty) a zároveň využili znalosti získané v základních předmětech (např. matematika, fyzika, elektronika, vývoj software). V daném semestru je zadáno vždy několik úloh různého

zaměření z nichž si studenti mohou vybrat. Úlohy se mezi semestry mění. Nedílnou součástí řešení úlohy je také spolupráce a komunikace v týmu.

6Z,ZKRobotikaB3B33ROB1
Předmět je úvodem do průmyslové robotiky s důrazem na průmyslové roboty a manipulátory. Podrobně se probírá kinematika robotů. Absolvent by měl být schopen navrhnout či vybrat

řídicí systém robotu, naprogramovat průmyslového robota a kompletně ho začlenit do robotické buňky.

6Z,ZKUčení robotůB3B33UROB
Předmět naučí aplikovat metody strojového učení a optimalizace na známých úlohách z oblasti robotiky jako jsou například sémantická segmentace z kamerových a hloubkových
obrázků či reaktivní řízení robotu. Těžiště předmětu leží ve výuce metod aplikujících hluboké konvoluční neuronové sítě. Studenti využijí základní znalosti z optimalizace a lineární

algebry jako jsou robustní řešení přeurčených soustav (ne)lineárních (ne)homogenních rovnic nebo metody gradientní minimalizace. První polovina cvičení je věnována řešení základních
úloh v PyTorch, druhá část cvičení je věnována samostatnému řešení semestrální práce.

6Z,ZKAutomatické řízeníB3B35ARI1
Základní kurz automatického řízení. Seznamuje se základními pojmy a vlastnostmi dynamických systémů fyzikálních, inženýrských, biologických, ekonomických, robotických a

informatických. Vysvětluje, jak lze pomocí zpětné vazby měnit chování a potlačit vliv neurčitosti. Představuje klasické i moderní metody analýzy návrhu automatických řídicích systémů.
Na přednáškách i v laboratořích se studenti přesvědčí o tom, že automatické řízení je inspirující, všudypřítomný, důležitý a zábavný obor. Kurz má o trochu modernější pojetí než

podobné ve světě.

4ZHumanitní, umělecký a společenskovědní seminářB3B35HSS
Společenské a humanitní schopnosti (social skills) jsou tradičně největší slabinou absolventů technických univerzit, vědců a techniků vůbec, a to zejména v ČR.To pak neblaze ovlivňuje
nejen jejich vlastní kariéry a životy, ale také jejich okolí a stále více celou společnost. Protože komplementární nedostatky jsou i „druhé straně“, u absolventů oborů společenských a
humanitních, tradiční „příkop“ se stále prohlubuje, a ještě přispívá celkovému rozdělení společnosti na různé „nesmiřitelné“ podmnožiny. Problém je to složitý a na straně techniků má
určitě mnoho různých příčin. Přispívají mu i mnohé charakteristiky a vlastnosti našich studentů a absolventů, které jsou do jisté míry určitě prospěšné a přínosné, ale stávají se škodlivými
a závadnými, když je rozumná míra překročena. Dále k tomu přispívá i chybějící nadhled a přehled, a také malá schopnost či ochota přemýšlet dopředu a v širších souvislostech, která
je bohužel typická pro celou naši společnost. Všechny naše dosavadní pokusy o zlepšení této situace výukou klasických humanitních a společenských předmětů selhávaly, ať už kvůli

„omezenosti“ našich studentů, našich učitelů, anebo souhrou obojího. Tyto předměty většinou studenty nebavily - také proto, že ani nechápaly jejich potřebu - a skoro nikdy na ně
neměly viditelný dopad. Posledním takovým promarněným pokusem byl předmět Akademické psaní ve stávajícím programu Kybernetika a robotika. Proto při této reakreditaci přicházíme
s nápadem úplně novým. Začneme v malém, ale pokud by se osvědčil a studenty alespoň bavil, jsme připraveni ho později postupně rozšiřovat. Důležitost této výzvy totiž do budoucna
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jen poroste. Nový humanitní a společensko-vědní seminář se bude skládat z půldenních intenzivních kontaktních bloků – doufáme spíše bouřlivých debat než jednosměrných přednášek
– kterým bude vždy předcházet řízená samostatná domácí příprava a po kterých bude následovat vypracování domácího úkolu. Každý z těchto bloků bude samostatný a samonosný.

Každý by měl studenty hlavně probudit a/nebo nakopnout k dalšímu přemýšlení, aktivitě a samostatnému rozvoji příslušným směrem. Jednotlivé bloky by se měly konat pravidelně
(např. každý pátek) a to zejména v první části semestru, dokud ještě studenti nejsou přetíženi úkoly a projekty odborných předmětů. Za úspěšné absolvování každého bloku dostane
student 1 kredit, takže musí povinně absolvovat 4 bloky dle vlastního výběru, a dalších by se mohl zúčastnit dobrovolně bez kreditů, pokud to kapacita dovolí. Bloků bude vždy více

než 4, aby si studenti mohli mezi tématy vybírat. Pro začátek jich chceme nabídnout 6-8 za semestr, také podle možností rozvrhu a učitelů. Konkrétní témata se mohou v jednotlivých
letech měnit, podle okolností a podle toho, jak se nám bude dařit nacházet fundované a zajímavé „učitele.“ Nejlépe to bude fungovat, když budou jednotlivé bloky vést fundované,

zajímavé a atraktivní osobnosti. Právě o to chceme pokoušet. Jména některých osobností, se kterými bychom chtěli začít, jsou uvedena jako příklady v následujícím výčtu plánovaných
témat bloků: • Inženýr a média (Jak mluvit s novinářem) - PhDr. Václav Moravec, 2x Ph.D.; učitel žurnalistky na UK; mediální hvězda České televize (Fokus VM, Otázky VM); • Věda
v médiích (Jak popularizovat svou práci) - Ing. et Bc. Daniel Stach; moderátor; mediální hvězda kanálu ČT24 • Sociální sítě a jejich vliv na společnost (Fake news a jak je poznat) -
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.; vedoucí oboru Studia nových médií na UK; šéf výzkumu a vývoje ve společnosti Socialbakers; ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky; • Jak založit
hi-tec start-up (Jak úspěšně podnikat) – Ing. Josef Průša, vynálezce, zakladatel Prusa Research; Jakub Nešetřil, zakladatel Apiary; a mnoho dalších. • Inovační myšlení a podnikání
(Neúspěchem k úspěchu) - Tomáš Studeník, MBA; organizátor inovačních maratonů CEE Hacks; kreativní ředitel digitální agentury Confidence Digital; bývalý šéf marketingu České
televize; • Etika umělé inteligence (Koho má auto bez řidiče přejet?) - PhDr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva, AV ČR • Ekonomie budoucnosti - PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.;

makroekonomický stratég ČSOB; přednáší na UK a University of New York in Prague; bývalý poradce prezidenta V. Havla. • Rétorika (Jak mluvit na veřejnosti) - MgA. Martina
Bezoušková, garantka výuky jevištní mluvy na DAMU • Gender a technika (Proč máme na fakultě tak málo děvčat?) – Mgr. Ing. Dita Přikrylová, zakladatelka Czechitas, členka správní

rady firmy 6D Academy • Filosofie nových médií (Média, která ještě neexistují) - Mgr. Dita Malečková, Ph.D., FSV UK • Témata z praktické psychologie (Jak se z toho nezbláznit) -
MUDr. Radkin Honzák, CSc., psychiatr; uvádí talkshow v ČT. • Jak se připravit na přijímací pohovor - pracovník HR mezinárodní korporace) • Kybernetika, robotika a umění - Frederico
Diaz, umělec; David Černý, umělec • Nové metody výuky (Převrácená výuka, výuka podložená výzkumem) – doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D., FEL ČVUT • Jak se připravit na neznámou

budoucnost (Co budu dělat, až mně nahradí robot?) – prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., FEL ČVUT, garant programu • Máme mít euro? - Mgr. Radek Špicar, viceprezident Svazu
průmyslu a obchodu, absolvent Cambridge • Budou stroje myslet? - Ivan Havel, Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště UK a AV ČR Na zajištění atraktivních učitelů se
pokusíme najít alternativní finanční zdroje (veřejné nebo soukromé). Pokud by však maximalistická očekávání nenaplnila, máme připraveny i záložní minimalistickou variant, kdy by

některé bloky vedly osobnosti stejně fundované, ale méně známe, anebo i odborníci zaměstnání na FEL. Garantem a organizátorem předmětu HAAS bude zpočátku garant programu.

6KZJak vyrobit (téměř) cokoliB3B35JVC
Studenti se prakticky naučí, jak používat softwarové a hardwarové nástroje pro tvorbu programovatelných projektů pomocí digitální výroby. Nástroje a témata pokrývají: úvod do
CAD/CAM, laserové vyřezávání, 3D tisk a skenování, počítačem řízené obrábění, návrh elektroniky, senzory a aktuátory, programování mikrokontrolérů, drátovou a bezdrátovou

komunikaci, formování, atd. Získané dovednosti lze využít pro osobní výrobu, prototypování produktů, výrobu vědeckých přístrojů nebo uměleckých předmětů. Setkání se studenty
budou mít následující strukturu: diskuze předchozího zadání s ukázkou vybraných řešení, krátká přednáška na dané téma, praktický kurz pro následující úkol. Předmět vrcholí

závěrečným projektem, který by měl využívat co nejvíce z probraných témat. Kromě cvičení budou vyučující k dispozici pro pomoc s praktickou prací na úkolech v rámci konzultací.
Důležitým prvkem předmětu je, že každý student průběžně dokumentuje svou práci na osobních webových stránkách, které slouží nejen jako jeho osobního portfólio, ale přispívají

také ke sdílení znalostí a zkušeností.

4KZLaboratoře aplikované elektroniky a řízeníB3B35LAR
Náplní je postavit a naprogramovat výzkumné autonomní vozíko, které splní co nejvíce úkolů. Předlohou pro tento cíl jsou skutečné vědecké automaty jako například mise Rosseta
ke kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko, Curriosity a Oportunity na Marsu, Lunochody na Měsíci, Projekty Veněra pro výzkum Venuše, Magelan (projekt s čistě českou realizací),

Cassini pro výzkum Saturnu, Galileo pro výzkum Jupiteru a další mise. Cílem bylo vždy něco vyzkoumat, někam dojet, komunikovat se Zemí, odebrat vzorek, provést nějaký experiment,
mnohdy i za cenu obětování sondy. Je jasné, že za semestr projekt takového rozměru nepostavíte, ale pojďme se k tomu alespoň vzdáleně přiblížit. Úkoly jsou vybrány tak, aby byly
zajímavé bez ohledu na to, zda nyní známe způsob realizace. Vymyslet úkol a rovnou pro vás, studenty, ověřit jeho realizaci, by byl postup akceptovatelný na střední škole. V tomto
předmětu očekáváme, že v týmu vymyslíte, jak který úkol lze vůbec provést, a potom přizpůsobíte vozítko tak, aby ten úkol provedlo. Úkoly nejsou sice přímo vesmírné, ale snad to

neubere na jejich atraktivitě.

6Z,ZKModelování a simulace dynamických systémůB3B35MSD1
Cílem předmětu je naučit (se) vytvářet matematické modely složitých dynamických systémů, a to sice modely vhodné coby podklady pro výpočetní návrh řídicích algoritmů. Budeme

chtít umět modelovat pomocí jednotné metodiky realisticky složité dynamické systémy obsahující podsystémy a prvky z různých fyzikálních domén jako jsou elektřina (elektrické
obvody), mechanika, magnetismus, piezoelektřina, hydraulika, pneumatika a tepelné či termofluidní systémy. Ukážeme si, že je to právě energie, která je „univerzálním platidlem“
napříč fyzikálními doménami, a tudíž námi prozkoumávané modelovací metody budou založeny na sledování toku energie (či výkonových vazeb, výkon je rychlost změny/přenosu
energie) mezi podsystémy a prvky. Představíme si tři skupiny energeticky založených modelovacích metod, a to sice velmi intuitivní grafickou metodu výkonových vazebních grafů,

dále pak analytickou metodu založenou na Lagrangeových rovnicích (především druhého ale i prvního druhu) známých z teoretické fyziky, a nakonec softwarové objektově orientované
modelování reprezentované jazyky Modelica či Simscape nabízející velmi praktickou alternativu k modelování pomocí grafů signálových toků či blokových diagramů implementovanému
například v populárním Simulinku. Ať už se k matematickému modelu dostaneme jakoukoliv cestou, jedním ze způsobů jeho analýzy je simulace, tedy numerické řešení souvisejících

diferenciálních či algebro-diferenciálních rovnic. I přestože základní koncepty a postupy pro numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic již byly představeny v některém z
matematických předmětů, v tomto předmětu si je nejdříve ještě rychle připomeneme a dále se pak budeme především zastavovat u některých praktických problémů, jako jsou volba

vhodného numerického řešiče a nastavení parametrů jako maximální délka kroku či absolutní/relativní přesnost.

6Z,ZKProgramování automatů a robotůB3B35PAR1
V rámci tohoto předmětu budou mít studenti možnost uplatnit dosud získané znalosti z programování, řízení i měření v prostředí, jenž je blízké průmyslovým aplikacím. S využitím

průmyslových komponent se naučí navrhovat a vytvářet programy pro řídicí systémy, ať už se jedná o programovatelné automaty nebo roboty. Při návrh programů budou postupovat
od analýzy problému přes vytvoření modelu řízení až po jeho implementaci na cílové platformě. Naučí se vnímat řešení problému optikou průmyslových komponent, které mají určitá

omezení co do rozsahu použitelných možností.

4KZRobotiB3B35RO1
Cílem předmětu je vzbudit zájem o program, o jeho hlavní myšlenky, představit možnosti, rozvinout zvídavost a motivovat studenty, aby se těšili na další studium včetně náročných

teoretických předmětů v celém průběhu studia. Studenti v týmech (obvykle tříčlenných) navrhnou a realizují jednoduché autonomní mobilní roboty (např. ze stavebnice LEGO Mindstoms)
schopné splnit zadané úlohy. Hned na začátku studia studenti poznají podstatu tvůrčí inženýrské a výzkumné práce, kdy k úspěšnému zvládnutí úkolu je zapotřebí skloubit mnoho

různých dovedností a poznatků, teoretických i praktických. Stavebnice mají studenti k dispozici po celou dobu semestru, částečně tedy řeší zadané úlohy mimo školu. Cvičení slouží
především pro konzultace a ověření výsledků, ke kterému jsou typicky nutná speciální hřiště.

6Z,ZKProgramování v CB3B36PRG
Cílem předmětu je získat ucelenou hlubší znalost programovacího jazyku C a to z pohledu fungování programu, přístupu a správou paměti a vytváření více-vláknových aplikací. V
předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných, a znovu použitelných programů. Studenti se v předmětu seznámí s překladem zdrojových
kódu a jejich laděním. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s

praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Studenti se seznámí s principy
paralelního programování více-vláknových aplikací, mechanismy synchronizace a modely více-vláknových aplikací. V závěru semestru jsou stručně představeny základní vlastnosti

objektově orientovaného rozšíření C++.

6Z,ZKKomunikace a distribuované systémyB3B38KDS1
Předmět je věnován principům komunikace v distribuovaných systémech (DS), a to jak v běžných počítačových sítích, tak ve specializovaných sítích pro průmyslové řízení a v sítích

pro Internet věcí. 1. Úvod, základní pojmy, model ISO/OSI 2. Systémy s rozprostřenými parametry, fyzický kanál (metalický, optický a rádiový) a jeho vlastnosti 3. Modely komunikačních
kanálů (AWGN, BSC …), úzkopásmové analogové a číslicové modulace 4. Entropie informačního zdroje, zdrojové a kanálové kódování, kapacita kanálu 5. Kódy pro detekci a opravy

chyb (grupy a tělesa, lineární a cyklické kódy) 6. Utajování informace, symetrické a asymetrické šifrování, distribuce klíčů, certifikáty, digitální podpis 7. Typy datových přenosů,
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multiplexování, metody řízení přístupu ke sdílenému médiu 8. Fyzické a logické topologie, ARQ metody, heterogenní distribuované systémy 9. Průmyslové distribuované systémy
(PDS), virtual field device, object directory … 10. Funkční principy PDS, typické aplikace a jejich řešení 11. Počítačové a sítě LAN, funkční principy, implementace funkcí reálného

času, časová synchronizace 12. Bezdrátové sítě LAN a sítě pro Internet věcí 13. Protokoly rodiny TCP/IP, IP protokol, ARP, DHCP, ICMP, NAT, 14. Transportní protokoly rodiny
TCP/IP, UDP, TCP, RTP, řízení datového toku, congestion control Laboratorní cvičení budou zaměřena na praktické osvojení si teoretických znalostí. Budou vyžadovat domácí přípravu

formou samostudia, následné zpracování protokolu hodnotícího naměřené či jinak získané výsledky, jejich shodu s teoretickými předpoklady a zdůvodňujícího případné rozdíly.
Zápočtový projekt bude zaměřen na praktickou implementaci datového přenosu s definovanými vlastnostmi v prostředí IP sítě.

4KZLaboratoře průmyslové elektronikyB3B38LPE1
Cílem předmětu Laboratoře průmyslové elektroniky je seznámit studenty se základními elektronickými součástkami, od jednoduchých pasivních, přes aktivní až po složitější moduly

(např. senzorické, zobrazovací, komunikační). Průvodním prvkem semestru je mikroprocesorová platforma, kterou si studenti na začátku sami postaví, průběžně ji používají pro
sestavování jednoduchých obvodů a jejich testování. V průběhu semestru získají potřebné znalosti, jak na úrovni hardware, tak i tvorby firmware, aby v posledních třech až čtyřech

týdnech semestru dokázali sami navrhnout, sestavit a zprovoznit projekt s využitím komponentů se kterými se seznámili nebo i dalších. Studenti dostanou na začátku semestru základní
set součástek pro sestavení mikroprocesorové platformy a další prvky, tyto mají k dispozici po celý semestr i pro práci doma, kde řeší bonusové úlohy, dokončují zápisky jednotlivých

úloh a řeší závěrečné projekty. Tento přístup se velmi osvědčil i v případě nutnosti vzdálené výuky. Kreditová dotace je využita následovně. V průběhu semestru každý týden jedno
cvičení o délce 4x 45 min (3h). Práce doma - řešení bonusových úloh, zpracování zápisků, příprava na následující cvičení 4h. Absolvent předmětu je schopen samostatně navrhnout,
sestavit, naprogramovat a otestovat jednoduchý mikroprocesorový systém, včetně prezentace jeho funkce vizuálně atraktivní písemnou formou i orálně. Konkrétní osnova předmětu:
1) sestavení měřící platformy s mikrokontrolérem, 2) měření přechodových dějů, 3) práce s tranzistory, 4) zapojení s operačními zesilovači, 5) senzory a indikátory - sériový port 6)

WiFi komunikace, 7) digitální senzory a aktuátory, 8) řízení motorů 9,10) rezerva + pájení, 11,12,13,14) práce na individuálním závěrečném projektu.

6Z,ZKObvodové technikyB3B38OTE1
Studenti se seznámí se základními typy obvodů a konstrukčních bloků číslicových přístrojů a zařízení. Důraz je kladen na návaznosti jednotlivých obvodů z hlediska přesnosti u

analogových resp. analogově-číslicových obvodů. 1. Struktura číslicových měřicích přístrojů a generátorů signálu 2. Přímo vázané zesilovače a útlumové články 3. Izolační a modulační
zesilovače 4. Obvody pro převod střední a efektivní hodnoty, detektory špiček 5. Obvody pro kmitočtovou úpravu signálu, oscilátory, směšovače 6. Referenční zdroje napětí a proudu,

sinusové a funkční generátory 7. Návrh řetězců a kanálů analogových bloků - úrovně signálu, linearita, rušení 8. Spínací a vazební obvody 9. Časová a amplitudová diskretizace
signálu, vzorkovače, chyby 10. Pokročilé analogově-číslicové převodníky 11. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu 12. Číslicové obvody pro měření kmitočtu a fáze,
fázová synchronizace, přímá číslicová syntéza 13. Obvody pro realizaci rozhraní pro připojení ke sběrnicím 14. Návrh analogové a číslicové části z hlediska vlastního vyzařování a

odolnosti proti rušení Laboratorní cvičení první části semestru probíhají na vhodných univerzálních přípravcích, umožňujícím studentům pracovat s HW efektivním a zároveň tvůrčím
způsobem. Ve druhé části semestru budou laboratorní cvičení řešena formou individuálního projektu, jehož obsahem je návrh a realizace modelu bloku analogového předzpracování

signálu a porovnání jeho vlastností s profesionálním výrobkem.

6Z,ZKSenzory a měřeníB3B38SME1
1. Vzorkování, D/A a A/D převodníky, číslicový osciloskop 2. Měření napětí a proudu (číslicový voltmetr a multimetr, analogové měřicí přístroje) měření kmitočtu a fázového rozdílu,
chyby a nejistoty, Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie 3. Měření odporu, odporové senzory teploty a deformace. Měření malých napětí, měření teploty termočlánky
4. Magnetické senzory, magnetická měření, napěťový a proudový transformátor Senzory el. Proudu. Měření impedancí 5 Kapacitní a indukčnostní senzory Měření lineární a úhlové

polohy- magnetické a optoelektronické senzory 6. senzory pro měření otáček a rychlosti, Senzory a převodníky pro měření zrychlení. Měření vibrací 7 Měření teploty kontaktní senzory
8. Bezkontaktní měření teploty 9. Měření síly a tlaku. Měření hladiny 10. Měření průtoku a hladiny 11. Měřící systémy, Senzorové sběrnice. Logický analyzátor 12. Další měřicí přístroje,

etalony elektrických veličin 13. Chemické senzory 14. Opakování, řešení příkladů ke zkoušce

6Z,ZKVestavné systémyB3B38VSY1
Předmět je orientován na prostředky, komponenty a řešení vestavných systémů, s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex-M. Po úvodních úlohách v rámci lab. studenti řeší dva menší a

dva větší projekty vest. systému s mikrořadičem a dalšími elektronickými bloky na nepájivém kontaktním poli.. Projekty zahrnují programovou i obvodovou realizaci.

5ZProjekt bakalářský - Bachelor projectB3BPROJ5
20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují
katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:25 hod.
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B0B01LAGA

PZ4P+2S6Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Veronika  Sobotíková,  Karel  Pospíšil  Veronika  Sobotíková
Veronika  Sobotíková (Gar.)

B0B01MA1A

PZ2P+1L4KZÚvod do elektrotechniky
Zdeněk  Müller,  Pavel  Hrzina  Pavel  Hrzina Zdeněk  Müller (Gar.)

B2B15UELA

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ2P+2L4KZZáklady anatomie a fyziologie I.
Václav  Kvítek  Václav  Kvítek Václav  Kvítek (Gar.)

BAB31AF1

P
Min/Max

Min. předm.

1Programování
B3B33ALP,BAB37ZPR

2018_BBIOPROG
6/12Max. předm.

2

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BBIOVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C4Z,ZK
Diferenciální rovnice a numerika
Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Petr  Habala  Petr  Habala
Petr  Habala (Gar.)

B0B01DRN

PL4P+1L+2C7Z,ZKFyzika 1
Michal  Bednařík  Michal  Bednařík Michal  Bednařík (Gar.)

B3B02FY1A

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Natalie  Žukovec,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář, 
Martin  Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Paola  Vivi  Petr  Hájek
Jaroslav  Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PL2P+2C6Z,ZKProgramování v C
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

BAB36PRGA

PL2P+2L4Z,ZKZáklady anatomie a fyziologie II.
Václav  Kvítek  Václav  Kvítek Václav  Kvítek (Gar.)

BAB31AF2

PL2P+2L5Z,ZK
Základy elektrických obvodů
Roman  Čmejla,  Pavel  Máša,  Martin  Pokorný  Roman  Čmejla Roman  Čmejla
(Gar.)

B2B31ZEOA
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Číslo semestru: 3

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+1L3Z,ZKChemie pro bioinženýrství
Róbert  Obertík,  Martin  Pižl  Martin  Pižl Martin  Pižl (Gar.)

BAB02CHE

PZ2P+2L5Z,ZKElektrická měřeníB2B38EMBA

PZ2P+2C5Z,ZKElektromagnetické pole
Vítězslav  Pankrác  Vítězslav  Pankrác Vítězslav  Pankrác (Gar.)

B1B17EMP

PZ3P+1L+2C6Z,ZKFyzika 2
Michal  Bednařík  Michal  Bednařík Michal  Bednařík (Gar.)

B3B02FY2

PZ2P+2S5Z,ZK
Komplexní analýza
Martin  Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Jan  Hamhalter  Martin  Bohata
Jan  Hamhalter (Gar.)

B0B01KAN

PZ2P+2C4KZZáklady zpracování signálů
Radek  Janča,  Lenka  Svobodová  Radek  Janča Roman  Čmejla (Gar.)

BAB31ZZS

PV
Min/MaxMin. předm.

3
Povinně volitelné předměty
B4B33ALG,BAB37APO,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BBIOPV
14/85

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L4Z,ZK
Biofyzika
Lukáš  Matera,  Ladislav  Sieger,  Vratislav  Fabián,  Jaroslav  Jíra  Vratislav  Fabián
Vratislav  Fabián (Gar.)

BAB02BFY

PL2P+2L4Z,ZK
Biomedicínské senzory
Alexandr  Laposa,  Adam  Bouřa,  Miroslav  Husák,  Jan  Novák  Miroslav  Husák
Miroslav  Husák (Gar.)

BAB34BMS

PZ,L2P+2L4Z,ZK
Elektronické obvody 1
Jiří  Hospodka,  Tomáš  Kouba,  Jan  Havlík  Jiří  Hospodka Jiří  Hospodka
(Gar.)

B2B31EO1

PL2P+2C5Z,ZKSignály a soustavy
Karel  Fliegel,  Pavel  Puričer  Karel  Fliegel Karel  Fliegel (Gar.)

B2B37SAS

PL2P+2S5Z,ZK
Statistika a pravděpodobnost
Veronika  Sobotíková,  Miroslav  Korbelář,  Kateřina  Helisová,  Jakub  Staněk 
Kateřina  Helisová Kateřina  Helisová (Gar.)

B0B01STP

PV
Min/MaxMin. předm.

3
Povinně volitelné předměty
B4B33ALG,BAB37APO,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BBIOPV
14/85

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C6Z,ZKDigitální obraz
Torsten  Sattler,  Václav  Hlaváč,  Radoslav  Škoviera  Václav  Hlaváč (Gar.)

B4M33DZO

PZ2P3ZKGenetika
Eduard  Kočárek  Eduard  Kočárek Eduard  Kočárek (Gar.)

BAB31GEN

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PZ,L4s4Z
Projekt bakalářský - Bachelor project
Veronika  Sobotíková,  Jan  Kybic,  Roman  Čmejla,  Pavel  Máša,  Radek  Janča 
Jan  Kybic Roman  Čmejla (Gar.)

BBPROJ4

PZ2P+2C6Z,ZK
Rozpoznávání a strojové učení
Jiří  Matas,  Ondřej  Drbohlav,  Jan  Šochman  Ondřej  Drbohlav Jiří  Matas
(Gar.)

B4B33RPZ

PV
Min/MaxMin. předm.

3
Povinně volitelné předměty
B4B33ALG,BAB37APO,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BBIOPV
14/85

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20
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V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BBIOVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

P
Min/Max

Min. předm.

1
Programování2018_BBIOPROG

6/12Max. předm.

2
Základy programováníBAB37ZPRAlgoritmy a programováníB3B33ALP

PV
Min/MaxMin. předm.

3
Povinně volitelné předměty2018_BBIOPV

14/85
Biomechanika pro bakaláře2241068Aplikovaná optikaBAB37APOAlgoritmizaceB4B33ALG

Elektronické obvody 2B2B31EO2Databázové systémyB0B36DBSBiomedicínské sensory praktickyBAB34BSP

Laboratoře robotikyB3B33LARLaboratoře průmyslové elektronik ...B3B38LPEKybernetika a umělá inteligenceB3B33KUI

MikrokontroléryB2B34MIKMikro a nanosystémy pro biomedic ...BAB34MNSLogika a grafyB0B01LGR

RobotikaB3B33ROBNumerické metodyB4B01NUMNávrh vestavných systémůB4B38NVS

Základy umělé inteligenceB4B36ZUIÚvod do akustikyB0B02UAKTechnika bezdrátové komunikaceB2B17TBK

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BBIOVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

3Z,ZKBiomechanika pro bakaláře2241068
Biomechanika je věda a sílách a působení sil v lidském organizmu. V rámci přednášek předmětu Biomechanika pro bakaláře posluchači získají znalosti o tom, které jednotlivé sily v

těle působí a jakým způsobem je možné vysvětlit funkce kloubů, kostí nebo cév z pohledu mechaniky. Kromě fyziologické funkce těla se jednotlivé přednášky věnují také roli mechanických
stimulů vedoucích ke krátkodobému nebo dlouhodobému poškození těla. Samostatnou částí je vysvětlení možností léčby onemocnění pomocí mechanických zásahů, zejména s

využitím umělých náhrad tkání a orgánů. Cvičení předmětu jsou věnována praktickému řešení vybraných problémů s využitím znalostí mechaniky a fyziologie.

4Z,ZKDiferenciální rovnice a numerikaB0B01DRN
Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby

výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických a diferenciálních a jejich soustav). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.Výsledek studentské
ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B0B01DRN

5Z,ZKKomplexní analýzaB0B01KAN
Student se seznámí se základy teorie funkcí komplexní proměnné a jejími aplikacemi. Budou vysvětleny základní principy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace, včetně aplikací

zejména na řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

7Z,ZKLineární algebraB0B01LAGA
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

6Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1A
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB0B01STP
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejich výpočetními metodami a aplikacemi těchto matematických nástrojů na praktické

příklady.

4KZÚvod do akustikyB0B02UAK
Předmět poskytuje ucelený přehled většiny oblastí akustiky. V úvodních přednáškách jsou probrány základní typy zvukových polí, jejich řešení a základní vlastnosti. Další kapitola se
týká základů stavební a prostorové akustiky. Dále je zde úvod do fyziologické akustiky, psychoakustiky, hudební akustiky a hygienické legislativy. Poslední část se zabývá elastickými
vlnami v pevných látkách, ultrazvukem, infrazvukem a metodami jejich měření. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02UAK
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7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

5Z,ZKElektromagnetické poleB1B17EMP
Předmět seznamuje posluchače s fyzikálními základy aplikované teorie elektromagnetického pole a s jejich využitím při konstrukci elektrotechnických zařízení.

4KZÚvod do elektrotechnikyB2B15UELA
Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje

s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.

4KZTechnika bezdrátové komunikaceB2B17TBK
Bezdrátové rádiové komunikace patří mezi nejrychleji rozvíjející se technické obory a vedle asi nejvíce známých systémů mobilní telefonie různých generací zahrnují i řadu jiných
mobilní i stacionárních bezdrátově komunikujících modemů a senzorů používaných téměř ve všech dalších technických oborech. TBK je předmět společný pro všechny studenty

programu Elektronika a komunikace, jeho záměrem je seznámit je se všemi důležitými aspekty tohoto oboru tak, aby byli schopní bezdrátová komunikační zařízení a systémy navrhovat,
nastavovat a provozovat, popřípadě i vyrábět některé jejich části. Mezi hlavní náplň přednášek patří seznámení s fyzikálními základy radiových komunikací, související systémové
výpočty, přehled používaných frekvencí, popis šíření elektromagnetických vln na těchto frekvencích včetně popisu typických systémů a nejčastěji používaných antén. Popis šíření

elektromagnetických vln se týká i šíření v městské zástavbě nebo uvnitř budov, analýza typických přenosových systémů obsahuje i základní popis vysokofrekvenčních a mikrovlnných
komponent, ze kterých se tyto systémy skládají. Součástí cvičení jsou zejména praktické výpočty bezdrátových spojů, CAD analýza vybraných přenosových struktur a řada souvisejících

laboratorních měření.

4Z,ZKElektronické obvody 1B2B31EO1
Předmět seznamuje studenty se základními obvody s operačními zesilovači, navazuje systémovým popisem lineárních soustav, analýzy jejich vlastností a základy syntézy kmitočtových
filtrů. Zabývá se principy a vlastnostmi obvodů pro generování signálů a řízených oscilátorů včetně fázového závěsu a jeho použitím. Poslední část předmětu je věnována základním

zesilovacím stupňům s tranzistory.

4Z,ZKElektronické obvody 2B2B31EO2
Předmět navazuje na předmět Elektronické obvody 1. Představuje vícetranzistorové zesilovací stupně a základní aplikace v oblasti elektronických systémů. Studenti se seznámí s

metodami návrhu operačních sítí včetně nelineárních aplikací s ohledem na reálné vlastnosti operačních zesilovačů. Dále jsou představeny principy funkce a parametry výkonových
zesilovačů, lineárních stabilizátorů, spínaných zdrojů a D/A a A/D převodníků, včetně možných obvodových realizací.

5Z,ZKZáklady elektrických obvodůB2B31ZEOA
Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami,
s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře

jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.

4Z,ZKMikrokontroléryB2B34MIK
Cíl předmětu je seznámit studenty s obsluhou zajímavých moderních periferií a senzorů pomocí mikrokontroléru. V laboratořích si studenti naprogramují vlastní aplikace a změří jejich

vlastnosti. Vzhledem k použití programovacího jazyka C se bude možné soustředit převážně na praktické úlohy.

5Z,ZKSignály a soustavyB2B37SAS
Jde o průpravný předmět, který je zaměřen na popis spojitých a diskrétních signálů a soustav v časové a kmitočtové oblasti. Dále seznamuje se základními vlastnostmi pásmových

signálů, analogových modulací a náhodných signálů.

5Z,ZKElektrická měřeníB2B38EMBA
Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření
elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově

číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření
vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.

7Z,ZKFyzika 1B3B02FY1A
V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou
vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové
znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech

staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do teoretické mechaniky, která studentům usnadní pochopení látky v následujících odborných předmětech.
Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti
jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti

využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2.

6Z,ZKFyzika 2B3B02FY2
Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na
termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili

univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho fyzikální charakter. Na znalosti z obecné teorie vln navazují přednášky věnované akustickým a elektromagnetickým vlnám. Následně
jsou studenti seznámeni s vlnovou a geometrickou optikou. Závěrečné přednášky jsou věnovány úvodu do kvantové mechanicky a jaderné fyziky. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají
studentům sloužit při studiu řady odborných předmětů, se kterými se setkají během jejich studia. Nabyté znalosti v rámci tohoto předmětu mají studentům umožnit lépe se orientovat
v základních principech fungování některých elektronických prvků a v nových technologiích. Výuka je dále doplněna o laboratorní cvičení, kde si studenti mohou experimentálně ověřit

řadu fyzikálních zákonitostí, se kterými se seznámili v rámci přednášek. Zvládnutí tohoto obsahem náročného předmětu vyžaduje, aby studenti pracovali během celého semestru
(příprava na početní a laboratorní semináře, vypracování protokolů z měření, kontrolní testy, samostudium apod.).

6Z,ZKAlgoritmy a programováníB3B33ALP
Cílem předmětu je dát studentům základní znalost programování a algoritmizace a naučit je navrhnout, implementovat a otestovat programy pro řešení jednoduchých úloh. Studenti

pochopí význam časové složitosti. Seznámí se se základními stavebními prvky programů, jako jsou smyčky, podmíněné příkazy, proměnné, rekurze, funkce atd. V předmětu postupně
představíme nejpoužívanější datové struktury a operace s nimi (např. fronta, zásobník, seznam, pole, atd.) a ukážeme základní klasické a praktické algoritmy, zejména z oblasti řazení

a vyhledávání. Zmíníme stručně jednotlivá programovací paradigmata. Studenti se seznámí s jazykem Python a naučí se v něm psát jednoduché programy.

6Z,ZKKybernetika a umělá inteligenceB3B33KUI
Předmět dodá bakalářským studentům základ v oblasti umělé inteligence a kybernetiky nezbytný pro návrh algoritmů pro řízení strojů. Rozšiřuje znalost algoritmů prohledávání stavového
prostoru včetně prohledávání za neurčitosti. S kybernetikou je provázán prostřednictvím posilovaného učení (reinforcement learning), které v dnešní době například v robotice doplňuje
či dokonce nahrazuje (polo)ruční identifikaci systému. Problematika strojového učení z dat (s učitelem) je vysvětlena na příkladu příznakového rozpoznávání, učení lineárního klasifikátoru.

Student procvičí látku v praktických programovacích úlohách.
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4KZLaboratoře robotikyB3B33LAR
Tento laboratorní předmět seznamuje studenty s praktickou robotikou formou samostatného řešení konkrétní úlohy. Studenti pracují v laboratořích ve 3 až 4 členných skupinách. Každá

skupina studentů řeší během semestru společně jednu praktickou úlohu z oblasti robotiky. Úlohy jsou navrženy tak, aby se studenti seznámili s robotikou (manipulátory i mobilními
roboty) a zároveň využili znalosti získané v základních předmětech (např. matematika, fyzika, elektronika, vývoj software). V daném semestru je zadáno vždy několik úloh různého

zaměření z nichž si studenti mohou vybrat. Úlohy se mezi semestry mění. Nedílnou součástí řešení úlohy je také spolupráce a komunikace v týmu.

5Z,ZKRobotikaB3B33ROB
Předmět je úvodem do průmyslové robotiky s důrazem na průmyslové roboty a manipulátory. Podrobně se probírá kinematika robotů. Absolvent by měl být schopen navrhnout či vybrat

řídicí systém robotu, naprogramovat průmyslového robota a kompletně ho začlenit do robotické buňky.

4KZLaboratoře průmyslové elektroniky a senzorůB3B38LPE
Cílem "Laboratoří" je seznámit studenty hravou a interaktivní formou se základními bloky průmyslového senzorového systému - od vlastního senzoru přes obvody zpracování signálu,

převod analogového signálu na digitální, jeho softwarové zpracování pomocí mikroprocesoru až po odeslání výsledků nadřazenému systému a jejich prezentaci uživateli v rámci
konceptu "Internet of Things".

6Z,ZKNumerické metodyB4B01NUM
V zimním semestru 2022/2023 (B221) bude nabídnuta (připravuje se) volitelná HYBRIDNÍ (kontaktně-distanční) forma - paralelní použití on-line výuky v MS Teams s podporou

videotutoriály na FEL YouTube AN. Svoje preference můžete naznačit už při zápisu do rozvrhu volbou cvičební paralelky (kontaktní vs. on-line) - v průběhu semestru bude možné
měnit/přizpůsobit preferovanou účast aktuálním potřebám. Předmět seznamuje se základními numerickými metodami: interpolace a aproximace funkcí, numerické derivování a

integrování, řešení transcendentních rovnic a soustav lineárních rovnic. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s používáním probíraných metod, odhady chyb výsledku a
demonstraci jejich vlastností za pomoci programu Maple a počítačové grafiky.

6Z,ZKAlgoritmizaceB4B33ALG
Cílem předmětu je schopnost samostatné implementeca různých variant zálkadních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové

struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

6Z,ZKRozpoznávání a strojové učeníB4B33RPZ
Základní úlohou rozpoznávání je nalezení strategie rozhodování minimalizující ztrátu plynoucí z chybných rozhodnutí. Potřebná znalost o (typicky statistickém) vztahu příznaků, t.j.
pozorovatelných vlastností objektů a skrytých parametrů objektů z dané třídy je získána učením. Jsou představeny základní formulace úlohy rozpoznávání a principy učení. Návrh,

učení a vlastnosti základních typů klasifikátorů (perceptron, support vector machines, adaboost a neuronové sítě) jsou rozebrány do hloubky.

6Z,ZKZáklady umělé inteligenceB4B36ZUI
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového

prostoru, netradiční metody reprezentace a řešení problémů a dvouhráčových her, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského
rozhodování.

6Z,ZKNávrh vestavných systémůB4B38NVS
Předmět je orientován na HW návrh nestavných systémů (VS) s orientací na mikrořadiče s jádrem ARM-Cortex M. Jsou prezentovány základy elektroniky a polovodičových prvků i z
hlediska elektrických vlastností mikrořadičů a logických obvodů CMOS. Jsou prezentovány jednotlivé bloky VS a jejich funkce. Programování není hlavním cílem, ale v laboratorních

cvičeních při kompletním návrhu a realizaci jednoduchého VS je pouze nástrojem pro prověření funkčnosti a chování daných bloků.

6Z,ZKDigitální obrazB4M33DZO
Předmět naučí v počítači reprezentovat, zpracovávat a interpretovat 2D obraz. První část předmětu se zabývá zpracováním obrazu jako signálu bez interpretace. Je vysvětleno pořízení
obrazu, lineární i nelineární metody předzpracování a komprese obrazu. Druhá část předmětu naučí metodám segmentace a registrace 2D obrazů. Látka je v laboratorních cvičeních

procvičována na aplikačních příkladech, a tak student získá i praktické dovednosti.

4Z,ZKBiofyzikaBAB02BFY
Předmět je zaměřen zejména na fyzikální procesy spojené s prouděním krve, s výměnou krevních plynů, včetně popisu dějů na biologických membránách. Dále jsou probírány možnosti

měření pokročilých hemodynamických parametrů krevního řečiště. Velký prostor je věnován problematice hemodialýzy a peritoneální dialýzy. Ve druhé části semestru jsou studenti
seznámeni s vlastnostmi lidské tkáně a tělních tekutin včetně metod jejich měření. Tyto znalosti jsou doplněny o základy optiky a akustiky, vždy ve vztahu k biologickým systémům.

Součástí výuky jsou laboratorními úlohy v moderně vybavené laboratoři, které vhodně doplňují teoretické poznatky studentů z přednášek.

3Z,ZKChemie pro bioinženýrstvíBAB02CHE
Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Tento kurz je zároveň uvede do studia dalších chemických disciplín.

Během laboratorního cvičení by si studenti měli osvojit základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na analýzu látek a materiálů.
Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřené na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

4KZZáklady anatomie a fyziologie I.BAB31AF1
4Z,ZKZáklady anatomie a fyziologie II.BAB31AF2

Předmět Základy anatomie a fyziologie II. poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla,
strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro pochopení fyziologických i patofyziologických procesů.Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během kterých

se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy anatomie a fyziologie II. je zaměřen především na orgány, jejich
soustavy a nervový systém.

3ZKGenetikaBAB31GEN
Předmět přináší studentům inženýrských oborů základní informace o genetice s důrazem na moderní genetické disciplíny a na poznatky, které mají úzký vztah k problematice lékařské
elektroniky a zvláště bioinformatiky. Těžištěm je organizace a funkce lidského genomu, včetně jeho možných patologicky významných změn a technik sloužících k jejich diagnostice.
Studenti se rovněž dozví základní informace o klinické genetice, genetickém poradenství, genetickém testování a také o jejich možných etických a právních souvistech. Závěr výuky

se zabývá i původními a moderními přístupy umožňujícími cílené modifikace genomu, zejména tzv. genovou terapii. Třebaže je převážná část učiva orientována na lidský organismus,
součástí výuky jsou i poznatky o genetice jiných živých systémů - zejména prokaryot a virů.

4KZZáklady zpracování signálůBAB31ZZS
Úvodní předmět ke studiu číslicového zpracování signálů (DSP). Předmět představuje základní teorii signálů s důrazem na praktické využití a analýzu zejména reálných časových řad

ale i obrazů z různých vědních oborů (měření, řeč, akustika, elektrofyziologie a biomedicína). Cvičení jsou postavena pro postupné osvojování si programového systému MATLAB,
který poskytuje příjemné a snadno ovladatelné uživatelské prostředí s grafickým i zvukovým výstupem. Získané znalosti uplatníte v dalších předmětech, projektech, závěrečných

pracích a zejména v široké technické praxi.

4Z,ZKBiomedicínské senzoryBAB34BMS
Senzory a mikrosenzory využitelné v biomedicine. Fyzikální principy činnosti senzorů a mikrosenzorů, klasifikace. Parametry, linearizace, kalibrace. Zpracování senzorových signálů.

Aplikace senzorů, teplotní, tlakové, chemické a biochemické., mechanických veličin, průtokoměry,..). Nanotechnologie. Senzory a mikrosystémy pro biomedicínskou diagnostiku
(Lab-on-chip apod).

4KZBiomedicínské sensory praktickyBAB34BSP
Cílem předmětu je získání zkušeností s návrhem, realizací a testováním praktických konstrukcí se senzory pro biomedicínské aplikace a s ohledem na potřeby studentů FEL, kteří

budou realizovat praktickou závěrečnou práci.

Stránka 5 z 6



4Z,ZKMikro a nanosystémy pro biomedicínuBAB34MNS
Obsahem předmětu jsou poznatky o nových principech činnosti součástek a systémů s mikrorozměry, mikrosystémy, mikrosenzory a mikroaktuátory využitelné v biomedicíně,

mikrochirurgii apod. Předmět ukazuje na nové možnosti realizace a aplikace integrovaných mikrosoučástí pracujících s různými fyzikálními a biochemickými principy a veličinami
využívajícími především MEMS technologii. Fyzikální principy činnosti mikrosystémů a mikroaktuátorů, klasifikace, parametry, navrhování, integrace, zpracování signálů, linearizace,
kalibrace, inteligence systémů, aplikace mikroaktuátorů (elektrostatické, piezoelektrické, teplotní, chemické a biochemické, optické,..). Předmět představuje moderní řešení v biomedicíně,
akční prvky ve spojení se senzory, jejichž činnost je založena na základních fyzikálních a biochemických principech, včetně základních aplikací v mikromanipulaci, mikrorobotech. V

předmětu jsou uvedeny principy dotykových displejů, mikrogenerátorů energie.

6Z,ZKProgramování v CBAB36PRGA
Cílem předmětu je získat ucelenou hlubší znalost programovacího jazyku C a to z pohledu fungování programu, přístupu a správou paměti a vytváření více-vláknových aplikací. V
předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných, a znovu použitelných programů. Studenti se v předmětu seznámí s překladem zdrojových
kódu a jejich laděním. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s

praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Studenti se seznámí s principy
paralelního programování více-vláknových aplikací, mechanismy synchronizace a modely více-vláknových aplikací. V závěru semestru jsou stručně představeny základní vlastnosti

objektově orientovaného rozšíření C++.

4Z,ZKAplikovaná optikaBAB37APO
Předmět se zabývá základy teorie a aplikace geometrické a vlnové optiky. Základní popis optického záření. Zdroje a detektory optického záření. Základy radiometrie a fotometrie.

Základy zobrazovací optiky. Parametry a návrh optických prvků a soustav. Vady optického zobrazení (aberace). Základy vlnové optiky. Interference, difrakce a polarizace světla. Optické
přístroje a jejich parametry. Optické přístroje a metody pro biologii a medicínu.

6Z,ZKZáklady programováníBAB37ZPR
Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků

algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků
pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů.

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

4ZProjekt bakalářský - Bachelor projectBBPROJ4
Zpracování individuální práce související se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika pod vedením školitele.V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém
budoucí bakalářské práce (odborná rešerše, HW realizace, SW realizace, aj.). Student se zpravidla dohodne na pokračování tématu v bakalářské práci s vedoucím projektu, nicméně

téma i vedoucího bakalářské práce může změnit.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:27 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Otevřená informatika - před rozřazením do oborů

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřená informatika - před rozřazením do oborů
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřená informatika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKDiskrétní matematika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

B4B01DMA

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ2P+2C6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B0B36PRP

PZ2P+3C6KZŘešení problémů a hry
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B4B33RPH

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Pavel  Píša,  Richard  Šusta,  Petr  Štěpán  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PL2P+2L5Z,ZKPočítačové sítě
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B4B38PSIA

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999
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Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)B0B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

5Z,ZKDiskrétní matematikaB4B01DMA
V předmětu se studenti seznámí s částí významných témat zahrnovaných tradičně do oboru diskrétní matematika, zejména jde o dělitelnost a počítání modulo, diofantické rovnice,

binární relace, zobrazení, mohutnost množin, indukci a rekurentní rovnice. Druhým cílem kpředmětu je naučit studenty jazyk matematiky, pasivně i aktivně, a představit jim matematiku
jako vědu.

6KZŘešení problémů a hryB4B33RPH
Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice,
definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty

k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním
cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem

na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích
technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.

5Z,ZKPočítačové sítěB4B38PSIA
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu,

ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních
počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Obor Computer Science - průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřená informatika - Informatika a počítačové vědy 2016
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřená informatika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKDiskrétní matematika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

B4B01DMA

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ2P+2C6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B0B36PRP

PZ2P+3C6KZŘešení problémů a hry
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B4B33RPH

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Pavel  Píša,  Richard  Šusta,  Petr  Štěpán  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PL2P+2L5Z,ZKPočítačové sítě
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B4B38PSIA

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C6Z,ZK
Algoritmizace
Marko  Genyk-Berezovskyj,  Daniel  Průša  Marko  Genyk-Berezovskyj   Marko 
Genyk-Berezovskyj (Gar.)

B4B33ALG

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Paola  Vivi,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář,  Martin 
Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Natalie  Žukovec  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PZ2P+2C4Z,ZKOperační systémy
Petr  Štěpán,  Michal  Sojka  Michal  Sojka Michal  Sojka (Gar.)

B4B35OSY

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Miroslav  Korbelář,  Mirko  Navara,  Kateřina  Helisová,  Veronika  Sobotíková 
Kateřina  Helisová Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST

POZ2P+2C6Z,ZKNumerické metody
Aleš  Němeček,  Mirko  Navara  Mirko  Navara Mirko  Navara (Gar.)

B4B01NUM

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PL2P+2C6Z,ZKParalelní a distribuované výpočty
Jakub  Mareček,  Michal  Jakob  Michal  Jakob Michal  Jakob (Gar.)

B4B36PDV

POL2P+2C6Z,ZKFunkcionální programování
Rostislav  Horčík  Michal  Pěchouček Michal  Pěchouček (Gar.)

B4B36FUP

POL2P+2C6Z,ZK
Základy umělé inteligence
Michal  Pěchouček,  Viliam  Lisý,  Branislav  Bošanský  Branislav  Bošanský
Michal  Pěchouček (Gar.)

B4B36ZUI

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

P0+26Z
Samostatný projekt
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík,  Jiří  Šebek,  Jaroslav  Sloup,  Ivan  Jelínek,  Katarína 
Komendová  Petr  Pošík

B4BPROJ6

POZ2P+2S6Z,ZKJazyky, automaty a gramatiky
Marie  Demlová,  Jiří  Demel  Marie  Demlová Marie  Demlová (Gar.)

B4B01JAG

POZ2P+2C6Z,ZK
Rozpoznávání a strojové učení
Jiří  Matas,  Ondřej  Drbohlav,  Jan  Šochman  Ondřej  Drbohlav Jiří  Matas
(Gar.)

B4B33RPZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)B0B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

5Z,ZKDiskrétní matematikaB4B01DMA
V předmětu se studenti seznámí s částí významných témat zahrnovaných tradičně do oboru diskrétní matematika, zejména jde o dělitelnost a počítání modulo, diofantické rovnice,

binární relace, zobrazení, mohutnost množin, indukci a rekurentní rovnice. Druhým cílem kpředmětu je naučit studenty jazyk matematiky, pasivně i aktivně, a představit jim matematiku
jako vědu.

6Z,ZKJazyky, automaty a gramatikyB4B01JAG
Základní pojmy teorie konečných automatů a gramatik: deterministické a nedeterministické konečné automaty,.charakterizace třídy jazyků přijímaných konečným automatem a jejich
popis regulárním výrazem. Gramatiky a jazyky generované danými gramatikami s důrazem na bezkontextové gramatiky. Pojem zásobníkového automatu a jeho vztah k bezkontextovým

gramatikám. Na závěr se studenti seznámí s pojmem Turingova stroje a s tím, že existují algoritmicky nerozhodnutelné problémy.

6Z,ZKNumerické metodyB4B01NUM
V zimním semestru 2022/2023 (B221) bude nabídnuta (připravuje se) volitelná HYBRIDNÍ (kontaktně-distanční) forma - paralelní použití on-line výuky v MS Teams s podporou

videotutoriály na FEL YouTube AN. Svoje preference můžete naznačit už při zápisu do rozvrhu volbou cvičební paralelky (kontaktní vs. on-line) - v průběhu semestru bude možné
měnit/přizpůsobit preferovanou účast aktuálním potřebám. Předmět seznamuje se základními numerickými metodami: interpolace a aproximace funkcí, numerické derivování a

integrování, řešení transcendentních rovnic a soustav lineárních rovnic. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s používáním probíraných metod, odhady chyb výsledku a
demonstraci jejich vlastností za pomoci programu Maple a počítačové grafiky.

6Z,ZKAlgoritmizaceB4B33ALG
Cílem předmětu je schopnost samostatné implementeca různých variant zálkadních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové

struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.
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6KZŘešení problémů a hryB4B33RPH
Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice,
definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty

k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním
cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem

na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích
technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.

6Z,ZKRozpoznávání a strojové učeníB4B33RPZ
Základní úlohou rozpoznávání je nalezení strategie rozhodování minimalizující ztrátu plynoucí z chybných rozhodnutí. Potřebná znalost o (typicky statistickém) vztahu příznaků, t.j.
pozorovatelných vlastností objektů a skrytých parametrů objektů z dané třídy je získána učením. Jsou představeny základní formulace úlohy rozpoznávání a principy učení. Návrh,

učení a vlastnosti základních typů klasifikátorů (perceptron, support vector machines, adaboost a neuronové sítě) jsou rozebrány do hloubky.

4Z,ZKOperační systémyB4B35OSY
Student se seznámí se základními koncepty a principy operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, jejich komunikace a plánování, synchronizační prostředky, virtuální paměť,

správa periferií, souborové systémy či základní otázky bezpečnosti. Na přednáškách budou tato témata probrána teoreticky s odkazy na implementace převážně v OS Linux a Windows.
Od začátku budou uvažovány platformy s vícejádrovými procesory. Na cvičeních budou studenti vypracovávat úlohy v jazyce C/C++ a budou pracovat s operačními systémy Linux a

NOVA (mikrojádro).

6Z,ZKFunkcionální programováníB4B36FUP
Předmět podává úvod do technik funkcionálního programování, výhod a nevýhod funkcionálního přístupu, a nejběžnějších použití těchto technik v praxi. Tyto jazyky jsou deklarativní
v tom smyslu, že programátor symbolicky popíše problém, který má být řešen, místo výčtu konkrétní posloupnosti akcí, které má počítač provést. Tento přístup umožnuje soustředit
se na jádro problému a implementovat i velmi komplikované algoritmy kompaktně. Funkcionální programování má nesporné výhody pro paralelizaci a formální verifikaci algoritmů a

nejužitečnější koncepty funkcionálního programování stále více pronikají i do standardních programovacích jazyků. Díky důrazu na operace se symboly a namísto čísel, funkcionální
programování také nalezlo významné aplikace v umělé inteligenci, např. v agentových systémech či v symbolickém strojovém učení.

6Z,ZKParalelní a distribuované výpočtyB4B36PDV
Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných

výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

6Z,ZKZáklady umělé inteligenceB4B36ZUI
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového

prostoru, netradiční metody reprezentace a řešení problémů a dvouhráčových her, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského
rozhodování.

5Z,ZKPočítačové sítěB4B38PSIA
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu,

ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních
počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

6ZSamostatný projektB4BPROJ6
Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské
práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Další podrobnější informace o předmětu (včetně podmínek pro udělení zápočtu) najdete na webové stránce

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start .

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:29 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Obor Internet of Things - průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřená informatika - Internet věcí 2016
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřená informatika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKDiskrétní matematika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

B4B01DMA

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ2P+2C6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B0B36PRP

PZ2P+3C6KZŘešení problémů a hry
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B4B33RPH

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Pavel  Píša,  Richard  Šusta,  Petr  Štěpán  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PL2P+2L5Z,ZKPočítačové sítě
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B4B38PSIA

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C6Z,ZK
Algoritmizace
Marko  Genyk-Berezovskyj,  Daniel  Průša  Marko  Genyk-Berezovskyj   Marko 
Genyk-Berezovskyj (Gar.)

B4B33ALG

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Paola  Vivi,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář,  Martin 
Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Natalie  Žukovec  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PZ2P+2C4Z,ZKOperační systémy
Petr  Štěpán,  Michal  Sojka  Michal  Sojka Michal  Sojka (Gar.)

B4B35OSY

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Miroslav  Korbelář,  Mirko  Navara,  Kateřina  Helisová,  Veronika  Sobotíková 
Kateřina  Helisová Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST

POZ2P+2C6Z,ZKElektřina a magnetismus
Zbyněk  Škvor,  Pavel  Hazdra  Jan  Kraček Zbyněk  Škvor (Gar.)

B4B17EAM

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PL2P+2C6Z,ZKParalelní a distribuované výpočty
Jakub  Mareček,  Michal  Jakob  Michal  Jakob Michal  Jakob (Gar.)

B4B36PDV

POZ,L3P+2L6Z,ZKLogické systémy a procesory
Richard  Šusta,  Martin  Hlinovský  Martin  Hlinovský Richard  Šusta (Gar.)

B0B35LSP

POL2P + 2C6Z,ZKPočítačové a komunikační sítě
Leoš  Boháč,  Tomáš  Vaněk  Ivan  Pravda Leoš  Boháč (Gar.)

B4B32PKS

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

P0+26Z
Samostatný projekt
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík,  Jiří  Šebek,  Jaroslav  Sloup,  Ivan  Jelínek,  Katarína 
Komendová  Petr  Pošík

B4BPROJ6

POZ2P+2L6Z,ZKNávrh vestavných systémů
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKLogické systémy a procesoryB0B35LSP
Předmět uvádí do oblasti základních hardwarových struktur výpočetních prostředků, jejich návrhu a architektury. Podává přehled o možnostech provádění operací s daty na úrovni

hardwaru a o tvorbě vestavěných procesorových systémů s perifériemi na moderních programovatelných logických obvodech FPGA, které se dnes široce aplikují stále více. Studenti
se naučí, jak lze popsat obvody v jazyce VHDL počínaje logikou přes složitější sekvenční obvody až k praktickým návrhům konečných automatů (FSM). Ovládnou i správný postup

návrhu pomocí simulace obvodů. Ve cvičení se řeší praktické úlohy s využitím vývojových desek používaných na stovkách předních univerzit po celém světě. *** Pozor: Předmět běží
ve dvou verzích, ač se stejným kódem. V zimním semestru se jedná o lehčí obecný kurz, zatímco v letním semestru se cílí na OI-hardware specializaci. Pokud nejste z ní, zapište si

raději snažší verzi předmětu.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)B0B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

5Z,ZKDiskrétní matematikaB4B01DMA
V předmětu se studenti seznámí s částí významných témat zahrnovaných tradičně do oboru diskrétní matematika, zejména jde o dělitelnost a počítání modulo, diofantické rovnice,

binární relace, zobrazení, mohutnost množin, indukci a rekurentní rovnice. Druhým cílem kpředmětu je naučit studenty jazyk matematiky, pasivně i aktivně, a představit jim matematiku
jako vědu.

6Z,ZKElektřina a magnetismusB4B17EAM
Na základě fyzikální podstaty jevů získají studenti základní znalosti o chování látek v makroskopickém pojetí v elektrickém a magnetickém poli, seznámí se jak se statickými, tak se

stacionárními, harmonicky i obecně časově proměnnými - nestacionárními poli - elektromagnetickou vlnou ve volném prostoru i na vedení. Na tomto základě jim bude ukázán obecný
a jednotící popis elektromagnetických jevů Maxwellovými rovnicemi. Z něj pak budou vyloženy speciální případy, které povedou k pochopení základních metod řešení elektromagnetických
polí a vln s konkrétními výstupy např. do řešení elektrických obvodů. V rámci laboratorních cvičení budou seznámeni s moderními možnostmi numerického modelování a měření polí

a obvodových struktur tam, kde není možné získat přímé analytické řešení. Pochopení fyzikální podstaty jevů pomůže vytvořit základy pro pochopení struktur obvodových prvků,
vedení, i pro navrhování a použití hardwarových struktur obvodů pracujících na velmi vysokých kmitočtech, včetně znalosti problematik parazitních jevů, jako jsou odrazy na vedení a
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nutnost přizpůsobování, rušivá elektromagnetická pole i odolnost komponent vůči němu. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B17EAM

6Z,ZKPočítačové a komunikační sítěB4B32PKS
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy v přepínaných lokálních sítích a funkcí klíčových směrovacích protokolů v IP sítích. Druhá část předmětu seznamuje přehledově
s problematikou zajištění informační bezpečnosti v komunikačních sítích. Nedílnou součástí náplně předmětu je také vysvětlení principů pro zajištění odpovídající kvality poskytovaných
služeb a vysvětlení funkce některých aplikačních protokolů. Předmět je zaměřen především prakticky, s možností přímého aplikování získaných poznatků při návrhu či provozu reálných

datových sítí. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B32PKS

6Z,ZKAlgoritmizaceB4B33ALG
Cílem předmětu je schopnost samostatné implementeca různých variant zálkadních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové

struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

6KZŘešení problémů a hryB4B33RPH
Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice,
definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty

k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním
cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem

na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích
technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.

4Z,ZKOperační systémyB4B35OSY
Student se seznámí se základními koncepty a principy operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, jejich komunikace a plánování, synchronizační prostředky, virtuální paměť,

správa periferií, souborové systémy či základní otázky bezpečnosti. Na přednáškách budou tato témata probrána teoreticky s odkazy na implementace převážně v OS Linux a Windows.
Od začátku budou uvažovány platformy s vícejádrovými procesory. Na cvičeních budou studenti vypracovávat úlohy v jazyce C/C++ a budou pracovat s operačními systémy Linux a

NOVA (mikrojádro).

6Z,ZKProgramování systémů reálného časuB4B35PSR
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti v oblasti vývoje softwaru pro řídicí či jiné systémy pracující v reálném čase. Hlavní důraz bude kladen na vestavné

systémy vybavené některým z operačních systémů reálného času (RTOS). Na přednáškách se studenti seznámí s teorií systémů pracujících v reálném čase, která slouží k formálnímu
potvrzení správnosti kritických aplikací. Další část přednášek bude zaměřena na bezpečnostně kritické (safety-critical) aplikace, jejichž selhání může mít katastrofické následky. Na
cvičeních budou studenti řešit nejprve několik menších úloh s cílem jednak zvládnout práci se základními komponentami RTOS VxWorks a jednak změřit časové parametry OS a

hardwaru, které jsou potřebné při výběru platformy vhodné pro danou aplikaci. Poté se bude řešit složitější úloha - časově náročné řízení modelu, kde bude možno plně využít vlastnosti
použitého RTOS. Úlohy na cvičeních se budou řešit v jazyku C.

6Z,ZKParalelní a distribuované výpočtyB4B36PDV
Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných

výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

6Z,ZKNávrh vestavných systémůB4B38NVS
Předmět je orientován na HW návrh nestavných systémů (VS) s orientací na mikrořadiče s jádrem ARM-Cortex M. Jsou prezentovány základy elektroniky a polovodičových prvků i z
hlediska elektrických vlastností mikrořadičů a logických obvodů CMOS. Jsou prezentovány jednotlivé bloky VS a jejich funkce. Programování není hlavním cílem, ale v laboratorních

cvičeních při kompletním návrhu a realizaci jednoduchého VS je pouze nástrojem pro prověření funkčnosti a chování daných bloků.

5Z,ZKPočítačové sítěB4B38PSIA
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu,

ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních
počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

6ZSamostatný projektB4BPROJ6
Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské
práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Další podrobnější informace o předmětu (včetně podmínek pro udělení zápočtu) najdete na webové stránce

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start .

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:30 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Obor Počítačové hry a grafika - průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřená informatika - Počítačové hry a grafika 2016
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřená informatika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKDiskrétní matematika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

B4B01DMA

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ2P+2C6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B0B36PRP

PZ2P+3C6KZŘešení problémů a hry
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B4B33RPH

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Pavel  Píša,  Richard  Šusta,  Petr  Štěpán  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PL2P+2L5Z,ZKPočítačové sítě
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B4B38PSIA

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C6Z,ZK
Algoritmizace
Marko  Genyk-Berezovskyj,  Daniel  Průša  Marko  Genyk-Berezovskyj   Marko 
Genyk-Berezovskyj (Gar.)

B4B33ALG

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Paola  Vivi,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář,  Martin 
Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Natalie  Žukovec  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PZ2P+2C4Z,ZKOperační systémy
Petr  Štěpán,  Michal  Sojka  Michal  Sojka Michal  Sojka (Gar.)

B4B35OSY

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Miroslav  Korbelář,  Mirko  Navara,  Kateřina  Helisová,  Veronika  Sobotíková 
Kateřina  Helisová Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST

POZ2P+2C6Z,ZKPočítačové hry
Jiří  Bittner,  David  Sedláček  David  Sedláček Jiří  Bittner (Gar.)

B4B39HRY

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PL2P+2C6Z,ZKParalelní a distribuované výpočty
Jakub  Mareček,  Michal  Jakob  Michal  Jakob Michal  Jakob (Gar.)

B4B36PDV

POL2P+2C+8D6Z,ZKProgramování grafiky
Petr  Felkel,  Jaroslav  Sloup  Jaroslav  Sloup Petr  Felkel (Gar.)

B0B39PGR

POL2P+2C6Z,ZK
Základy umělé inteligence
Viliam  Lisý,  Michal  Pěchouček,  Branislav  Bošanský  Branislav  Bošanský
Michal  Pěchouček (Gar.)

B4B36ZUI

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

P0+26Z
Samostatný projekt
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík,  Jaroslav  Sloup,  Jiří  Šebek,  Ivan  Jelínek,  Katarína 
Komendová  Petr  Pošík

B4BPROJ6

POZ2P+2S6Z,ZKImplementace uživatelských rozhraní
Zdeněk  Míkovec,  Miroslav  Macík  Miroslav  Macík Zdeněk  Míkovec (Gar.)

B4B39IUR

POZ2P+2C6Z,ZKVytváření grafického obsahuB4B39VGO

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)B0B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

6Z,ZKProgramování grafikyB0B39PGR
Studenti se seznámí s architekturou moderních grafických karet a naprogramují jednoduchou interaktivní 3D grafickou aplikaci s využitím rasterizace. Zároveň se naučí základním

pojmům a principům používaným v počítačové grafice, jako jsou např. rasterizační zobrazovací řetězec (postup zobrazování scény), souřadnicové systémy a geometrické transformace
a filtrování textur. Získají tedy znalosti, které jim usnadní orientaci v oblasti počítačové grafiky a stanou se slušnými základy nezbytnými pro profesionální růst, například při programování

grafických karet (GPU) a animací. Cvičení probíhá v počítačové laboratoři. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s konkrétní knihovnou (OpenGL).

5Z,ZKDiskrétní matematikaB4B01DMA
V předmětu se studenti seznámí s částí významných témat zahrnovaných tradičně do oboru diskrétní matematika, zejména jde o dělitelnost a počítání modulo, diofantické rovnice,

binární relace, zobrazení, mohutnost množin, indukci a rekurentní rovnice. Druhým cílem kpředmětu je naučit studenty jazyk matematiky, pasivně i aktivně, a představit jim matematiku
jako vědu.

6Z,ZKAlgoritmizaceB4B33ALG
Cílem předmětu je schopnost samostatné implementeca různých variant zálkadních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové

struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

6KZŘešení problémů a hryB4B33RPH
Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice,
definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty

k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním
cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem

na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích
technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.
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4Z,ZKOperační systémyB4B35OSY
Student se seznámí se základními koncepty a principy operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, jejich komunikace a plánování, synchronizační prostředky, virtuální paměť,

správa periferií, souborové systémy či základní otázky bezpečnosti. Na přednáškách budou tato témata probrána teoreticky s odkazy na implementace převážně v OS Linux a Windows.
Od začátku budou uvažovány platformy s vícejádrovými procesory. Na cvičeních budou studenti vypracovávat úlohy v jazyce C/C++ a budou pracovat s operačními systémy Linux a

NOVA (mikrojádro).

6Z,ZKParalelní a distribuované výpočtyB4B36PDV
Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných

výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

6Z,ZKZáklady umělé inteligenceB4B36ZUI
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového

prostoru, netradiční metody reprezentace a řešení problémů a dvouhráčových her, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského
rozhodování.

5Z,ZKPočítačové sítěB4B38PSIA
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu,

ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních
počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

6Z,ZKPočítačové hryB4B39HRY
Studenti získají orientaci v typických problémech, se kterými se lze setkat při programování počítačových her. Seznámí se s problematikou reprezentace 3D modelů, animací, detekce
kolizí, fyzikální simulace, vykreslování v reálném čase v oblasti tvorby počítačových her. Na cvičeních v týmech vytvoří vlastní počítačovou hru: od sepsání konceptu a design dokumentu

přes programování herních mechanismů až po prezentace odborné porotě. Na cvičeních je využívána sada nástrojů Unity. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B4B39HRY

6Z,ZKImplementace uživatelských rozhraníB4B39IUR
Na základě specifikace uživatelského rozhraní (kterou získá od design týmu) bude schopen implementovat uživatelské rozhraní a kvalitně komunikovat s dalšími stakeholdery účastnícími

se celého procesu návrhu, testování a implementace uživatelského rozhraní.

6Z,ZKVytváření grafického obsahuB4B39VGO
Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi. Studenti a studentky se naučí navrhnout a vytvořit

prostorovou scénu, vytvořit a přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a rozmístit a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí nezbytné
pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky. Předmět BE4B39VGO (vyučovaný v angličtině) nahrazuje od zimního semestru 2019/2020 předmět B4B39VGO (vyučovaný v češtině),

který již dále nebude nabízen.

6ZSamostatný projektB4BPROJ6
Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské
práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Další podrobnější informace o předmětu (včetně podmínek pro udělení zápočtu) najdete na webové stránce

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start .

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:30 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Obor Software - průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřená informatika - Software 2016
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřená informatika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKDiskrétní matematika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

B4B01DMA

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ2P+2C6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B0B36PRP

PZ2P+3C6KZŘešení problémů a hry
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B4B33RPH

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Pavel  Píša,  Richard  Šusta,  Petr  Štěpán  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PL2P+2L5Z,ZKPočítačové sítě
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B4B38PSIA

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C6Z,ZK
Algoritmizace
Marko  Genyk-Berezovskyj,  Daniel  Průša  Marko  Genyk-Berezovskyj   Marko 
Genyk-Berezovskyj (Gar.)

B4B33ALG

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Paola  Vivi,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář,  Martin 
Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Natalie  Žukovec  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PZ2P+2C4Z,ZKOperační systémy
Petr  Štěpán,  Michal  Sojka  Michal  Sojka Michal  Sojka (Gar.)

B4B35OSY

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Miroslav  Korbelář,  Mirko  Navara,  Kateřina  Helisová,  Veronika  Sobotíková 
Kateřina  Helisová Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST

POZ2P+2C6Z,ZKObjektový návrh a modelováníB4B36ONM

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PL2P+2C6Z,ZKParalelní a distribuované výpočty
Jakub  Mareček,  Michal  Jakob  Michal  Jakob Michal  Jakob (Gar.)

B4B36PDV

POL2P+2C6Z,ZKFunkcionální programování
Rostislav  Horčík  Michal  Pěchouček Michal  Pěchouček (Gar.)

B4B36FUP

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

P0+26Z
Samostatný projekt
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík,  Jiří  Šebek,  Jaroslav  Sloup,  Ivan  Jelínek,  Katarína 
Komendová  Petr  Pošík

B4BPROJ6

POZ2P+2S6Z,ZKImplementace uživatelských rozhraní
Zdeněk  Míkovec,  Miroslav  Macík  Miroslav  Macík Zdeněk  Míkovec (Gar.)

B4B39IUR

POZ2P+2S6Z,ZKJazyky, automaty a gramatiky
Marie  Demlová,  Jiří  Demel  Marie  Demlová Marie  Demlová (Gar.)

B4B01JAG

POZ3P+2S6Z,ZKSoftwarové inženýrství
Jiří  Šebek,  Martin  Komárek  Martin  Komárek Martin  Komárek (Gar.)

B4B36SIN

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2015_BOIVOL

0/999
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)B0B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

5Z,ZKDiskrétní matematikaB4B01DMA
V předmětu se studenti seznámí s částí významných témat zahrnovaných tradičně do oboru diskrétní matematika, zejména jde o dělitelnost a počítání modulo, diofantické rovnice,

binární relace, zobrazení, mohutnost množin, indukci a rekurentní rovnice. Druhým cílem kpředmětu je naučit studenty jazyk matematiky, pasivně i aktivně, a představit jim matematiku
jako vědu.

6Z,ZKJazyky, automaty a gramatikyB4B01JAG
Základní pojmy teorie konečných automatů a gramatik: deterministické a nedeterministické konečné automaty,.charakterizace třídy jazyků přijímaných konečným automatem a jejich
popis regulárním výrazem. Gramatiky a jazyky generované danými gramatikami s důrazem na bezkontextové gramatiky. Pojem zásobníkového automatu a jeho vztah k bezkontextovým

gramatikám. Na závěr se studenti seznámí s pojmem Turingova stroje a s tím, že existují algoritmicky nerozhodnutelné problémy.

6Z,ZKAlgoritmizaceB4B33ALG
Cílem předmětu je schopnost samostatné implementeca různých variant zálkadních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové

struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

6KZŘešení problémů a hryB4B33RPH
Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice,
definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty

k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním
cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem

na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích
technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.
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4Z,ZKOperační systémyB4B35OSY
Student se seznámí se základními koncepty a principy operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, jejich komunikace a plánování, synchronizační prostředky, virtuální paměť,

správa periferií, souborové systémy či základní otázky bezpečnosti. Na přednáškách budou tato témata probrána teoreticky s odkazy na implementace převážně v OS Linux a Windows.
Od začátku budou uvažovány platformy s vícejádrovými procesory. Na cvičeních budou studenti vypracovávat úlohy v jazyce C/C++ a budou pracovat s operačními systémy Linux a

NOVA (mikrojádro).

6Z,ZKFunkcionální programováníB4B36FUP
Předmět podává úvod do technik funkcionálního programování, výhod a nevýhod funkcionálního přístupu, a nejběžnějších použití těchto technik v praxi. Tyto jazyky jsou deklarativní
v tom smyslu, že programátor symbolicky popíše problém, který má být řešen, místo výčtu konkrétní posloupnosti akcí, které má počítač provést. Tento přístup umožnuje soustředit
se na jádro problému a implementovat i velmi komplikované algoritmy kompaktně. Funkcionální programování má nesporné výhody pro paralelizaci a formální verifikaci algoritmů a

nejužitečnější koncepty funkcionálního programování stále více pronikají i do standardních programovacích jazyků. Díky důrazu na operace se symboly a namísto čísel, funkcionální
programování také nalezlo významné aplikace v umělé inteligenci, např. v agentových systémech či v symbolickém strojovém učení.

6Z,ZKObjektový návrh a modelováníB4B36ONM
V dnešní době se ukazuje, že neexistuje jediný správný přístup pro modelování a implementaci softwarové aplikace. Namísto toho je vhodné problém dekomponovat a na jednotlivé
moduly, vrstvy, podproblémy aplikovat pro ně vhodné přístupy. Tento předmět ukazuje jak využít objektového a funkcionálního programování, principů z mikroservisních a reaktivních
architektur pro návrh moderních aplikací, které nejen fungují, ale splňují i nefunkční požadavky na modularitu, flexibilitu, rozšiřitelnost, škálovatelnost, performance a vysokou dostupnost.

6Z,ZKParalelní a distribuované výpočtyB4B36PDV
Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných

výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

6Z,ZKSoftwarové inženýrstvíB4B36SIN
Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení disciplíny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji.
Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, nasazení a údržbu. V rámci cvičení se řeší projekty v

týmech i samostatně.

5Z,ZKPočítačové sítěB4B38PSIA
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu,

ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních
počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

6Z,ZKImplementace uživatelských rozhraníB4B39IUR
Na základě specifikace uživatelského rozhraní (kterou získá od design týmu) bude schopen implementovat uživatelské rozhraní a kvalitně komunikovat s dalšími stakeholdery účastnícími

se celého procesu návrhu, testování a implementace uživatelského rozhraní.

6ZSamostatný projektB4BPROJ6
Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské
práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Další podrobnější informace o předmětu (včetně podmínek pro udělení zápočtu) najdete na webové stránce

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start .

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:30 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Otevřená informatika - průchod studiem před rozřazením do
specializací

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřená informatika - před rozřazením do specializací
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřená informatika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKDiskrétní matematika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

B4B01DMA

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ2P+2C6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B0B36PRP

PZ2P+3C6KZŘešení problémů a hry
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B4B33RPH

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Pavel  Píša,  Richard  Šusta,  Petr  Štěpán  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PL2P+2L5Z,ZKPočítačové sítě
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B4B38PSIA

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999
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Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)B0B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

5Z,ZKDiskrétní matematikaB4B01DMA
V předmětu se studenti seznámí s částí významných témat zahrnovaných tradičně do oboru diskrétní matematika, zejména jde o dělitelnost a počítání modulo, diofantické rovnice,

binární relace, zobrazení, mohutnost množin, indukci a rekurentní rovnice. Druhým cílem kpředmětu je naučit studenty jazyk matematiky, pasivně i aktivně, a představit jim matematiku
jako vědu.

6KZŘešení problémů a hryB4B33RPH
Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice,
definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty

k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním
cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem

na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích
technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.

5Z,ZKPočítačové sítěB4B38PSIA
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu,

ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních
počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Specializace Internet věcí - průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřená informatika - Internet věcí 2018
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřená informatika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKDiskrétní matematika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

B4B01DMA

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ2P+2C6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B0B36PRP

PZ2P+3C6KZŘešení problémů a hry
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B4B33RPH

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Pavel  Píša,  Richard  Šusta,  Petr  Štěpán  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PL2P+2L5Z,ZKPočítačové sítě
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B4B38PSIA

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 3

Stránka 1 z 4



RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C6Z,ZK
Algoritmizace
Marko  Genyk-Berezovskyj,  Daniel  Průša  Marko  Genyk-Berezovskyj   Marko 
Genyk-Berezovskyj (Gar.)

B4B33ALG

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Paola  Vivi,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář,  Martin 
Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Natalie  Žukovec  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PZ2P+2C4Z,ZKOperační systémy
Petr  Štěpán,  Michal  Sojka  Michal  Sojka Michal  Sojka (Gar.)

B4B35OSY

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Miroslav  Korbelář,  Mirko  Navara,  Kateřina  Helisová,  Veronika  Sobotíková 
Kateřina  Helisová Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST

PZZ2P+2C6Z,ZKElektřina a magnetismus
Zbyněk  Škvor,  Pavel  Hazdra  Jan  Kraček Zbyněk  Škvor (Gar.)

B4B17EAM

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PL2P+2C6Z,ZKParalelní a distribuované výpočty
Jakub  Mareček,  Michal  Jakob  Michal  Jakob Michal  Jakob (Gar.)

B4B36PDV

PZZ,L3P+2L6Z,ZKLogické systémy a procesory
Richard  Šusta,  Martin  Hlinovský  Martin  Hlinovský Richard  Šusta (Gar.)

B0B35LSP

PZL2P + 2C6Z,ZKPočítačové a komunikační sítě
Leoš  Boháč,  Tomáš  Vaněk  Ivan  Pravda Leoš  Boháč (Gar.)

B4B32PKS

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

P0+26Z
Samostatný projekt
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík,  Jiří  Šebek,  Jaroslav  Sloup,  Ivan  Jelínek,  Katarína 
Komendová  Petr  Pošík

B4BPROJ6

PZZ2P+2L6Z,ZKNávrh vestavných systémů
Vojtěch  Petrucha,  Jan  Fischer  Jan  Fischer Vojtěch  Petrucha (Gar.)

B4B38NVS

PZZ2P+2C6Z,ZKProgramování systémů reálného času
Michal  Sojka  Michal  Sojka Michal  Sojka (Gar.)

B4B35PSR

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKLogické systémy a procesoryB0B35LSP
Předmět uvádí do oblasti základních hardwarových struktur výpočetních prostředků, jejich návrhu a architektury. Podává přehled o možnostech provádění operací s daty na úrovni

hardwaru a o tvorbě vestavěných procesorových systémů s perifériemi na moderních programovatelných logických obvodech FPGA, které se dnes široce aplikují stále více. Studenti
se naučí, jak lze popsat obvody v jazyce VHDL počínaje logikou přes složitější sekvenční obvody až k praktickým návrhům konečných automatů (FSM). Ovládnou i správný postup

návrhu pomocí simulace obvodů. Ve cvičení se řeší praktické úlohy s využitím vývojových desek používaných na stovkách předních univerzit po celém světě. *** Pozor: Předmět běží
ve dvou verzích, ač se stejným kódem. V zimním semestru se jedná o lehčí obecný kurz, zatímco v letním semestru se cílí na OI-hardware specializaci. Pokud nejste z ní, zapište si

raději snažší verzi předmětu.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)B0B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

5Z,ZKDiskrétní matematikaB4B01DMA
V předmětu se studenti seznámí s částí významných témat zahrnovaných tradičně do oboru diskrétní matematika, zejména jde o dělitelnost a počítání modulo, diofantické rovnice,

binární relace, zobrazení, mohutnost množin, indukci a rekurentní rovnice. Druhým cílem kpředmětu je naučit studenty jazyk matematiky, pasivně i aktivně, a představit jim matematiku
jako vědu.

6Z,ZKElektřina a magnetismusB4B17EAM
Na základě fyzikální podstaty jevů získají studenti základní znalosti o chování látek v makroskopickém pojetí v elektrickém a magnetickém poli, seznámí se jak se statickými, tak se

stacionárními, harmonicky i obecně časově proměnnými - nestacionárními poli - elektromagnetickou vlnou ve volném prostoru i na vedení. Na tomto základě jim bude ukázán obecný
a jednotící popis elektromagnetických jevů Maxwellovými rovnicemi. Z něj pak budou vyloženy speciální případy, které povedou k pochopení základních metod řešení elektromagnetických
polí a vln s konkrétními výstupy např. do řešení elektrických obvodů. V rámci laboratorních cvičení budou seznámeni s moderními možnostmi numerického modelování a měření polí

a obvodových struktur tam, kde není možné získat přímé analytické řešení. Pochopení fyzikální podstaty jevů pomůže vytvořit základy pro pochopení struktur obvodových prvků,
vedení, i pro navrhování a použití hardwarových struktur obvodů pracujících na velmi vysokých kmitočtech, včetně znalosti problematik parazitních jevů, jako jsou odrazy na vedení a
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nutnost přizpůsobování, rušivá elektromagnetická pole i odolnost komponent vůči němu. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B17EAM

6Z,ZKPočítačové a komunikační sítěB4B32PKS
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy v přepínaných lokálních sítích a funkcí klíčových směrovacích protokolů v IP sítích. Druhá část předmětu seznamuje přehledově
s problematikou zajištění informační bezpečnosti v komunikačních sítích. Nedílnou součástí náplně předmětu je také vysvětlení principů pro zajištění odpovídající kvality poskytovaných
služeb a vysvětlení funkce některých aplikačních protokolů. Předmět je zaměřen především prakticky, s možností přímého aplikování získaných poznatků při návrhu či provozu reálných

datových sítí. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4B32PKS

6Z,ZKAlgoritmizaceB4B33ALG
Cílem předmětu je schopnost samostatné implementeca různých variant zálkadních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové

struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

6KZŘešení problémů a hryB4B33RPH
Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice,
definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty

k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním
cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem

na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích
technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.

4Z,ZKOperační systémyB4B35OSY
Student se seznámí se základními koncepty a principy operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, jejich komunikace a plánování, synchronizační prostředky, virtuální paměť,

správa periferií, souborové systémy či základní otázky bezpečnosti. Na přednáškách budou tato témata probrána teoreticky s odkazy na implementace převážně v OS Linux a Windows.
Od začátku budou uvažovány platformy s vícejádrovými procesory. Na cvičeních budou studenti vypracovávat úlohy v jazyce C/C++ a budou pracovat s operačními systémy Linux a

NOVA (mikrojádro).

6Z,ZKProgramování systémů reálného časuB4B35PSR
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti v oblasti vývoje softwaru pro řídicí či jiné systémy pracující v reálném čase. Hlavní důraz bude kladen na vestavné

systémy vybavené některým z operačních systémů reálného času (RTOS). Na přednáškách se studenti seznámí s teorií systémů pracujících v reálném čase, která slouží k formálnímu
potvrzení správnosti kritických aplikací. Další část přednášek bude zaměřena na bezpečnostně kritické (safety-critical) aplikace, jejichž selhání může mít katastrofické následky. Na
cvičeních budou studenti řešit nejprve několik menších úloh s cílem jednak zvládnout práci se základními komponentami RTOS VxWorks a jednak změřit časové parametry OS a

hardwaru, které jsou potřebné při výběru platformy vhodné pro danou aplikaci. Poté se bude řešit složitější úloha - časově náročné řízení modelu, kde bude možno plně využít vlastnosti
použitého RTOS. Úlohy na cvičeních se budou řešit v jazyku C.

6Z,ZKParalelní a distribuované výpočtyB4B36PDV
Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných

výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

6Z,ZKNávrh vestavných systémůB4B38NVS
Předmět je orientován na HW návrh nestavných systémů (VS) s orientací na mikrořadiče s jádrem ARM-Cortex M. Jsou prezentovány základy elektroniky a polovodičových prvků i z
hlediska elektrických vlastností mikrořadičů a logických obvodů CMOS. Jsou prezentovány jednotlivé bloky VS a jejich funkce. Programování není hlavním cílem, ale v laboratorních

cvičeních při kompletním návrhu a realizaci jednoduchého VS je pouze nástrojem pro prověření funkčnosti a chování daných bloků.

5Z,ZKPočítačové sítěB4B38PSIA
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu,

ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních
počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

6ZSamostatný projektB4BPROJ6
Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské
práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Další podrobnější informace o předmětu (včetně podmínek pro udělení zápočtu) najdete na webové stránce

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start .

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:31 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Specializace Počítačové hry a grafika - průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřená informatika - Počítačové hry a grafika 2018
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřená informatika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKDiskrétní matematika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

B4B01DMA

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ2P+2C6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B0B36PRP

PZ2P+3C6KZŘešení problémů a hry
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B4B33RPH

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Pavel  Píša,  Richard  Šusta,  Petr  Štěpán  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PL2P+2L5Z,ZKPočítačové sítě
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B4B38PSIA

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C6Z,ZK
Algoritmizace
Marko  Genyk-Berezovskyj,  Daniel  Průša  Marko  Genyk-Berezovskyj   Marko 
Genyk-Berezovskyj (Gar.)

B4B33ALG

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Paola  Vivi,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář,  Martin 
Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Natalie  Žukovec  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PZ2P+2C4Z,ZKOperační systémy
Petr  Štěpán,  Michal  Sojka  Michal  Sojka Michal  Sojka (Gar.)

B4B35OSY

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Miroslav  Korbelář,  Mirko  Navara,  Kateřina  Helisová,  Veronika  Sobotíková 
Kateřina  Helisová Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST

PZZ2P+2C6Z,ZKPočítačové hry
Jiří  Bittner,  David  Sedláček  David  Sedláček Jiří  Bittner (Gar.)

B4B39HRY

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PL2P+2C6Z,ZKParalelní a distribuované výpočty
Jakub  Mareček,  Michal  Jakob  Michal  Jakob Michal  Jakob (Gar.)

B4B36PDV

PZL2P+2C+8D6Z,ZKProgramování grafiky
Petr  Felkel,  Jaroslav  Sloup  Jaroslav  Sloup Petr  Felkel (Gar.)

B0B39PGR

PZL2P+2C6Z,ZK
Základy umělé inteligence
Viliam  Lisý,  Michal  Pěchouček,  Branislav  Bošanský  Branislav  Bošanský
Michal  Pěchouček (Gar.)

B4B36ZUI

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

P0+26Z
Samostatný projekt
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík,  Jaroslav  Sloup,  Jiří  Šebek,  Ivan  Jelínek,  Katarína 
Komendová  Petr  Pošík

B4BPROJ6

PZZ2P+2S6Z,ZKImplementace uživatelských rozhraní
Zdeněk  Míkovec,  Miroslav  Macík  Miroslav  Macík Zdeněk  Míkovec (Gar.)

B4B39IUR

PZZ2P+2C6Z,ZKVytváření grafického obsahuB4B39VGO

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)B0B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

6Z,ZKProgramování grafikyB0B39PGR
Studenti se seznámí s architekturou moderních grafických karet a naprogramují jednoduchou interaktivní 3D grafickou aplikaci s využitím rasterizace. Zároveň se naučí základním

pojmům a principům používaným v počítačové grafice, jako jsou např. rasterizační zobrazovací řetězec (postup zobrazování scény), souřadnicové systémy a geometrické transformace
a filtrování textur. Získají tedy znalosti, které jim usnadní orientaci v oblasti počítačové grafiky a stanou se slušnými základy nezbytnými pro profesionální růst, například při programování

grafických karet (GPU) a animací. Cvičení probíhá v počítačové laboratoři. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s konkrétní knihovnou (OpenGL).

5Z,ZKDiskrétní matematikaB4B01DMA
V předmětu se studenti seznámí s částí významných témat zahrnovaných tradičně do oboru diskrétní matematika, zejména jde o dělitelnost a počítání modulo, diofantické rovnice,

binární relace, zobrazení, mohutnost množin, indukci a rekurentní rovnice. Druhým cílem kpředmětu je naučit studenty jazyk matematiky, pasivně i aktivně, a představit jim matematiku
jako vědu.

6Z,ZKAlgoritmizaceB4B33ALG
Cílem předmětu je schopnost samostatné implementeca různých variant zálkadních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové

struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

6KZŘešení problémů a hryB4B33RPH
Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice,
definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty

k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním
cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem

na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích
technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.
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4Z,ZKOperační systémyB4B35OSY
Student se seznámí se základními koncepty a principy operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, jejich komunikace a plánování, synchronizační prostředky, virtuální paměť,

správa periferií, souborové systémy či základní otázky bezpečnosti. Na přednáškách budou tato témata probrána teoreticky s odkazy na implementace převážně v OS Linux a Windows.
Od začátku budou uvažovány platformy s vícejádrovými procesory. Na cvičeních budou studenti vypracovávat úlohy v jazyce C/C++ a budou pracovat s operačními systémy Linux a

NOVA (mikrojádro).

6Z,ZKParalelní a distribuované výpočtyB4B36PDV
Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných

výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

6Z,ZKZáklady umělé inteligenceB4B36ZUI
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového

prostoru, netradiční metody reprezentace a řešení problémů a dvouhráčových her, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského
rozhodování.

5Z,ZKPočítačové sítěB4B38PSIA
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu,

ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních
počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

6Z,ZKPočítačové hryB4B39HRY
Studenti získají orientaci v typických problémech, se kterými se lze setkat při programování počítačových her. Seznámí se s problematikou reprezentace 3D modelů, animací, detekce
kolizí, fyzikální simulace, vykreslování v reálném čase v oblasti tvorby počítačových her. Na cvičeních v týmech vytvoří vlastní počítačovou hru: od sepsání konceptu a design dokumentu

přes programování herních mechanismů až po prezentace odborné porotě. Na cvičeních je využívána sada nástrojů Unity. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B4B39HRY

6Z,ZKImplementace uživatelských rozhraníB4B39IUR
Na základě specifikace uživatelského rozhraní (kterou získá od design týmu) bude schopen implementovat uživatelské rozhraní a kvalitně komunikovat s dalšími stakeholdery účastnícími

se celého procesu návrhu, testování a implementace uživatelského rozhraní.

6Z,ZKVytváření grafického obsahuB4B39VGO
Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi. Studenti a studentky se naučí navrhnout a vytvořit

prostorovou scénu, vytvořit a přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a rozmístit a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí nezbytné
pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky. Předmět BE4B39VGO (vyučovaný v angličtině) nahrazuje od zimního semestru 2019/2020 předmět B4B39VGO (vyučovaný v češtině),

který již dále nebude nabízen.

6ZSamostatný projektB4BPROJ6
Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské
práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Další podrobnější informace o předmětu (včetně podmínek pro udělení zápočtu) najdete na webové stránce

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start .

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:32 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Specializace Software - průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřená informatika - Software 2018
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřená informatika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKDiskrétní matematika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

B4B01DMA

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ2P+2C6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B0B36PRP

PZ2P+3C6KZŘešení problémů a hry
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B4B33RPH

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Pavel  Píša,  Richard  Šusta,  Petr  Štěpán  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PL2P+2L5Z,ZKPočítačové sítě
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B4B38PSIA

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C6Z,ZK
Algoritmizace
Marko  Genyk-Berezovskyj,  Daniel  Průša  Marko  Genyk-Berezovskyj   Marko 
Genyk-Berezovskyj (Gar.)

B4B33ALG

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Paola  Vivi,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář,  Martin 
Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Natalie  Žukovec  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PZ2P+2C4Z,ZKOperační systémy
Petr  Štěpán,  Michal  Sojka  Michal  Sojka Michal  Sojka (Gar.)

B4B35OSY

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Miroslav  Korbelář,  Mirko  Navara,  Kateřina  Helisová,  Veronika  Sobotíková 
Kateřina  Helisová Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST

PZZ2P+2C+4D6Z,ZKObjektový návrh a modelování
David  Kadleček,  David  Kukačka  David  Kadleček David  Kadleček (Gar.)

B6B36OMO

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PL2P+2C6Z,ZKParalelní a distribuované výpočty
Jakub  Mareček,  Michal  Jakob  Michal  Jakob Michal  Jakob (Gar.)

B4B36PDV

PZL2P+2C6Z,ZKFunkcionální programování
Rostislav  Horčík  Michal  Pěchouček Michal  Pěchouček (Gar.)

B4B36FUP

PZL2P+2C+2D5Z,ZKTestování softwaru
Miroslav  Bureš,  Karel  Frajták  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36TS1

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

P0+26Z
Samostatný projekt
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík,  Jiří  Šebek,  Jaroslav  Sloup,  Ivan  Jelínek,  Katarína 
Komendová  Petr  Pošík

B4BPROJ6

PZZ2P+2S6Z,ZKJazyky, automaty a gramatiky
Marie  Demlová,  Jiří  Demel  Marie  Demlová Marie  Demlová (Gar.)

B4B01JAG

PZZ3P+2S6Z,ZKSoftwarové inženýrství
Jiří  Šebek,  Martin  Komárek  Martin  Komárek Martin  Komárek (Gar.)

B4B36SIN

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)B0B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

5Z,ZKDiskrétní matematikaB4B01DMA
V předmětu se studenti seznámí s částí významných témat zahrnovaných tradičně do oboru diskrétní matematika, zejména jde o dělitelnost a počítání modulo, diofantické rovnice,

binární relace, zobrazení, mohutnost množin, indukci a rekurentní rovnice. Druhým cílem kpředmětu je naučit studenty jazyk matematiky, pasivně i aktivně, a představit jim matematiku
jako vědu.

6Z,ZKJazyky, automaty a gramatikyB4B01JAG
Základní pojmy teorie konečných automatů a gramatik: deterministické a nedeterministické konečné automaty,.charakterizace třídy jazyků přijímaných konečným automatem a jejich
popis regulárním výrazem. Gramatiky a jazyky generované danými gramatikami s důrazem na bezkontextové gramatiky. Pojem zásobníkového automatu a jeho vztah k bezkontextovým

gramatikám. Na závěr se studenti seznámí s pojmem Turingova stroje a s tím, že existují algoritmicky nerozhodnutelné problémy.

6Z,ZKAlgoritmizaceB4B33ALG
Cílem předmětu je schopnost samostatné implementeca různých variant zálkadních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové

struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

6KZŘešení problémů a hryB4B33RPH
Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice,
definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty

k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním
cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem

na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích
technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.
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4Z,ZKOperační systémyB4B35OSY
Student se seznámí se základními koncepty a principy operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, jejich komunikace a plánování, synchronizační prostředky, virtuální paměť,

správa periferií, souborové systémy či základní otázky bezpečnosti. Na přednáškách budou tato témata probrána teoreticky s odkazy na implementace převážně v OS Linux a Windows.
Od začátku budou uvažovány platformy s vícejádrovými procesory. Na cvičeních budou studenti vypracovávat úlohy v jazyce C/C++ a budou pracovat s operačními systémy Linux a

NOVA (mikrojádro).

6Z,ZKFunkcionální programováníB4B36FUP
Předmět podává úvod do technik funkcionálního programování, výhod a nevýhod funkcionálního přístupu, a nejběžnějších použití těchto technik v praxi. Tyto jazyky jsou deklarativní
v tom smyslu, že programátor symbolicky popíše problém, který má být řešen, místo výčtu konkrétní posloupnosti akcí, které má počítač provést. Tento přístup umožnuje soustředit
se na jádro problému a implementovat i velmi komplikované algoritmy kompaktně. Funkcionální programování má nesporné výhody pro paralelizaci a formální verifikaci algoritmů a

nejužitečnější koncepty funkcionálního programování stále více pronikají i do standardních programovacích jazyků. Díky důrazu na operace se symboly a namísto čísel, funkcionální
programování také nalezlo významné aplikace v umělé inteligenci, např. v agentových systémech či v symbolickém strojovém učení.

6Z,ZKParalelní a distribuované výpočtyB4B36PDV
Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných

výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

6Z,ZKSoftwarové inženýrstvíB4B36SIN
Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení disciplíny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji.
Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, nasazení a údržbu. V rámci cvičení se řeší projekty v

týmech i samostatně.

5Z,ZKPočítačové sítěB4B38PSIA
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu,

ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních
počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

6ZSamostatný projektB4BPROJ6
Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské
práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Další podrobnější informace o předmětu (včetně podmínek pro udělení zápočtu) najdete na webové stránce

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start .

6Z,ZKObjektový návrh a modelováníB6B36OMO
V dnešní době se ukazuje, že neexistuje jediný správný přístup pro modelování a implementaci softwarové aplikace. Namísto toho je vhodné problém dekomponovat a na jednotlivé
moduly, vrstvy, podproblémy aplikovat pro ně vhodné přístupy. Tento předmět ukazuje jak využít objektového a funkcionálního programování, principů z mikroservisních a reaktivních
architektur pro návrh moderních aplikací, které nejen fungují, ale splňují i nefunkční požadavky na modularitu, flexibilitu, rozšiřitelnost, škálovatelnost, performance a vysokou dostupnost.

5Z,ZKTestování softwaruB6B36TS1
Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní
terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu
bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací

strategie včetně základů plánování testů. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:32 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Specializace Základy umělé inteligence a počítačových věd - průchod
studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřená informatika - Základy umělé inteligence a počítačových věd 2018
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřená informatika
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKDiskrétní matematika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

B4B01DMA

PZ4P+2S8Z,ZK
Lineární algebra
Jiří  Velebil,  Daniel  Gromada,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří 
Velebil (Gar.)

B0B01LAG

PZ2P+2C6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)
Jan  Faigl  Jan  Faigl Jan  Faigl (Gar.)

B0B36PRP

PZ2P+3C6KZŘešení problémů a hry
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

B4B33RPH

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKArchitektura počítačů
Pavel  Píša,  Richard  Šusta,  Petr  Štěpán  Pavel  Píša Pavel  Píša (Gar.)

B0B35APO

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ,L3P+2S5Z,ZKLogika a grafy
Matěj  Dostál,  Alena  Gollová  Alena  Gollová Marie  Demlová (Gar.)

B0B01LGR

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 1
Josef  Dvořák,  Karel  Pospíšil,  Josef  Tkadlec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec
(Gar.)

B0B01MA1

PL2P+2L5Z,ZKPočítačové sítě
Jiří  Novák,  Jan  Holub  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B4B38PSIA

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C6Z,ZK
Algoritmizace
Marko  Genyk-Berezovskyj,  Daniel  Průša  Marko  Genyk-Berezovskyj Marko 
Genyk-Berezovskyj (Gar.)

B4B33ALG

PL,Z4P+2S7Z,ZK
Matematická analýza 2
Paola  Vivi,  Karel  Pospíšil,  Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Miroslav  Korbelář,  Martin 
Křepela,  Zdeněk  Mihula,  Martin  Bohata,  Natalie  Žukovec  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

B0B01MA2

PZ2P+2C4Z,ZKOperační systémy
Petr  Štěpán,  Michal  Sojka  Michal  Sojka Michal  Sojka (Gar.)

B4B35OSY

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Miroslav  Korbelář,  Mirko  Navara,  Kateřina  Helisová,  Veronika  Sobotíková 
Kateřina  Helisová Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST

PZZ2P+2C6Z,ZKNumerické metody
Aleš  Němeček,  Mirko  Navara  Mirko  Navara Mirko  Navara (Gar.)

B4B01NUM

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PZ,L4P+2C7Z,ZK
Optimalizace
Tomáš  Werner,  Petr  Olšák,  Lukáš  Adam,  Tomáš  Kroupa  Tomáš  Werner
Tomáš  Werner (Gar.)

B0B33OPT

PL2P+2C6Z,ZKParalelní a distribuované výpočty
Jakub  Mareček,  Michal  Jakob  Michal  Jakob Michal  Jakob (Gar.)

B4B36PDV

PZL2P+2C6Z,ZKFunkcionální programování
Rostislav  Horčík  Michal  Pěchouček Michal  Pěchouček (Gar.)

B4B36FUP

PZL2P+2C6Z,ZK
Základy umělé inteligence
Michal  Pěchouček,  Viliam  Lisý,  Branislav  Bošanský  Branislav  Bošanský
Michal  Pěchouček (Gar.)

B4B36ZUI

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

P0+26Z
Samostatný projekt
Tomáš  Svoboda,  Petr  Pošík,  Jiří  Šebek,  Jaroslav  Sloup,  Ivan  Jelínek,  Katarína 
Komendová  Petr  Pošík

B4BPROJ6

PZZ2P+2S6Z,ZKJazyky, automaty a gramatiky
Marie  Demlová,  Jiří  Demel  Marie  Demlová Marie  Demlová (Gar.)

B4B01JAG

PZZ2P+2C6Z,ZK
Rozpoznávání a strojové učení
Jiří  Matas,  Ondřej  Drbohlav,  Jan  Šochman  Ondřej  Drbohlav Jiří  Matas
(Gar.)

B4B33RPZ

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2018_BOIVOL

0/999
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

8Z,ZKLineární algebraB0B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

5Z,ZKLogika a grafyB0B01LGR
Tento předmět se zabývá základy matematické logiky a teorie grafů. Je zavedena syntaxe a sémantika výrokové logiky a predikátové logiky prvního řádu. Důraz je kladen na pochopení

pojmu sémantického důsledku, na vztah mezi formulí a jejím modelem. Dále jsou zavedeny některé základní pojmy teorie grafů a popsány algoritmy k řešení některých základních
úloh z teorie grafů.

7Z,ZKMatematická analýza 1B0B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

7Z,ZKMatematická analýza 2B0B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

7Z,ZKOptimalizaceB0B33OPT
Kurs seznamuje se základy matematické optimalizace, přesněji optimalizace v reálných vektorových prostorech konečné dimenze. Teorie je ilustrována množstvím příkladů. Důraz je

kladen na praktickou schopnost optimalizační problémy formulovat, analyzovat a posoudit jejich složitost.

5Z,ZKArchitektura počítačůB0B35APO
Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k
výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána
stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost
hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech
několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují

k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKProcedurální programování (pro OI)B0B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

5Z,ZKDiskrétní matematikaB4B01DMA
V předmětu se studenti seznámí s částí významných témat zahrnovaných tradičně do oboru diskrétní matematika, zejména jde o dělitelnost a počítání modulo, diofantické rovnice,

binární relace, zobrazení, mohutnost množin, indukci a rekurentní rovnice. Druhým cílem kpředmětu je naučit studenty jazyk matematiky, pasivně i aktivně, a představit jim matematiku
jako vědu.

6Z,ZKJazyky, automaty a gramatikyB4B01JAG
Základní pojmy teorie konečných automatů a gramatik: deterministické a nedeterministické konečné automaty,.charakterizace třídy jazyků přijímaných konečným automatem a jejich
popis regulárním výrazem. Gramatiky a jazyky generované danými gramatikami s důrazem na bezkontextové gramatiky. Pojem zásobníkového automatu a jeho vztah k bezkontextovým

gramatikám. Na závěr se studenti seznámí s pojmem Turingova stroje a s tím, že existují algoritmicky nerozhodnutelné problémy.

6Z,ZKNumerické metodyB4B01NUM
V zimním semestru 2022/2023 (B221) bude nabídnuta (připravuje se) volitelná HYBRIDNÍ (kontaktně-distanční) forma - paralelní použití on-line výuky v MS Teams s podporou

videotutoriály na FEL YouTube AN. Svoje preference můžete naznačit už při zápisu do rozvrhu volbou cvičební paralelky (kontaktní vs. on-line) - v průběhu semestru bude možné
měnit/přizpůsobit preferovanou účast aktuálním potřebám. Předmět seznamuje se základními numerickými metodami: interpolace a aproximace funkcí, numerické derivování a

integrování, řešení transcendentních rovnic a soustav lineárních rovnic. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s používáním probíraných metod, odhady chyb výsledku a
demonstraci jejich vlastností za pomoci programu Maple a počítačové grafiky.

6Z,ZKAlgoritmizaceB4B33ALG
Cílem předmětu je schopnost samostatné implementeca různých variant zálkadních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové

struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.
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6KZŘešení problémů a hryB4B33RPH
Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice,
definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty

k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Primárním
cílem není aby studenti vypracovali úlohy bezchybně, ale aby se naučili klást důležité otázky. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem

na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích
technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.

6Z,ZKRozpoznávání a strojové učeníB4B33RPZ
Základní úlohou rozpoznávání je nalezení strategie rozhodování minimalizující ztrátu plynoucí z chybných rozhodnutí. Potřebná znalost o (typicky statistickém) vztahu příznaků, t.j.
pozorovatelných vlastností objektů a skrytých parametrů objektů z dané třídy je získána učením. Jsou představeny základní formulace úlohy rozpoznávání a principy učení. Návrh,

učení a vlastnosti základních typů klasifikátorů (perceptron, support vector machines, adaboost a neuronové sítě) jsou rozebrány do hloubky.

4Z,ZKOperační systémyB4B35OSY
Student se seznámí se základními koncepty a principy operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, jejich komunikace a plánování, synchronizační prostředky, virtuální paměť,

správa periferií, souborové systémy či základní otázky bezpečnosti. Na přednáškách budou tato témata probrána teoreticky s odkazy na implementace převážně v OS Linux a Windows.
Od začátku budou uvažovány platformy s vícejádrovými procesory. Na cvičeních budou studenti vypracovávat úlohy v jazyce C/C++ a budou pracovat s operačními systémy Linux a

NOVA (mikrojádro).

6Z,ZKFunkcionální programováníB4B36FUP
Předmět podává úvod do technik funkcionálního programování, výhod a nevýhod funkcionálního přístupu, a nejběžnějších použití těchto technik v praxi. Tyto jazyky jsou deklarativní
v tom smyslu, že programátor symbolicky popíše problém, který má být řešen, místo výčtu konkrétní posloupnosti akcí, které má počítač provést. Tento přístup umožnuje soustředit
se na jádro problému a implementovat i velmi komplikované algoritmy kompaktně. Funkcionální programování má nesporné výhody pro paralelizaci a formální verifikaci algoritmů a

nejužitečnější koncepty funkcionálního programování stále více pronikají i do standardních programovacích jazyků. Díky důrazu na operace se symboly a namísto čísel, funkcionální
programování také nalezlo významné aplikace v umělé inteligenci, např. v agentových systémech či v symbolickém strojovém učení.

6Z,ZKParalelní a distribuované výpočtyB4B36PDV
Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných

výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

6Z,ZKZáklady umělé inteligenceB4B36ZUI
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového

prostoru, netradiční metody reprezentace a řešení problémů a dvouhráčových her, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského
rozhodování.

5Z,ZKPočítačové sítěB4B38PSIA
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu,

ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních
počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

6ZSamostatný projektB4BPROJ6
Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské
práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Další podrobnější informace o předmětu (včetně podmínek pro udělení zápočtu) najdete na webové stránce

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start .

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:32 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Otevřené elektronické systémy - průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřené elektronické systémy
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřené elektronické systémy
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C5Z,ZKAlgoritmizace a programování
Radek  Havlíček,  Jiří  Zděnek  Jiří  Zděnek Jiří  Zděnek (Gar.)

A8B14ADP

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Radek  Havlíček,  Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ3P+1S5Z,ZKDiskrétní matematika a grafy
Marie  Demlová  Marie  Demlová Marie  Demlová (Gar.)

A8B01DMG

PZ4P+2S7Z,ZKLineární algebra
Jiří  Velebil,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

A8B01LAG

PZ4P+2S7Z,ZKMatematika-kalkulus1
Josef  Tkadlec,  Natalie  Žukovec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec (Gar.)

A8B01MC1

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Radek  Havlíček,  Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

POZ1P+1C2ZPočítačové algebraické systémy
Miloslav  Čapek,  Aleš  Němeček  Aleš  Němeček

A8B01CAS

POZ0P + 2L2Z
Úvod do elektronických systémů
Pavel  Hazdra,  Zbyněk  Škvor,  Ivan  Zemánek,  Pavel  Zahradník,  Jan  Sýkora 
Ivan  Zemánek (Gar.)

A8B32IES

V
Min/MaxHumanitní, ekonomicko-manažerské předměty

BE9M04AKP,B3B04PSA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 
BOESHEM

8/134

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L0C0Z,ZKAnglický jazyk B2-zkouška
Pavla  Péterová

A0B04B2Z

PL4P+2C7Z,ZKDiferenciální rovnice & numerické metody
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

A8B01DEN

PL4P+2L7Z,ZKFyzika 1A8B02PH1

PL4P+2S7Z,ZK
Matematika-vícedimenzionální kalkulus
Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Martin  Křepela,  Martin  Bohata  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

A8B01MCM

POL2P+2C5Z,ZKDigitální technika
Stanislav  Vítek,  Petr  Skalický  Stanislav  Vítek Stanislav  Vítek (Gar.)

A8B37DIT

POL2P4KZZáklady elektroniky
Ivan  Zemánek

A8B31ELE

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ4P+2L7Z,ZKFyzika 2A8B02PH2

PZ4P+2S7Z,ZK
Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace
Martin  Křepela,  Martin  Bohata,  Jan  Hamhalter,  Veronika  Sobotíková,  Zdeněk 
Mihula  Veronika  Sobotíková Jan  Hamhalter (Gar.)

A8B01MCT

PZ4P+2S6Z,ZKPravděpodobnost, statistika a teorie informace
Mirko  Navara  Mirko  Navara

A8B01PSI

POZ4P+2S8Z,ZKTeorie elektromagnetického pole
Lukáš  Jelínek

A8B17EMT

V
Min/MaxHumanitní, ekonomicko-manažerské předměty

BE9M04AKP,B3B04PSA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 
BOESHEM

8/134

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL3P+1S4Z,ZKMaticový počet
Martin  Křepela  Jiří  Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

A8B01AMA

PL3P+1S4Z,ZKOptimalizace a teorie her
Martin  Bohata  Martin  Bohata Martin  Bohata (Gar.)

A8B01OGT

POL3P+1C4Z,ZKFyzika pevných látek
Jan  Voves  Jan  Voves Jan  Voves (Gar.)

A8B34SST

POL4P+2C8Z,ZKSignály a soustavy
Jan  Sýkora,  Karel  Fliegel,  Pavel  Puričer  Karel  Fliegel Jan  Sýkora (Gar.)

A8B37SAS

POL4P+2S8Z,ZKTeorie obvodů
Ivan  Zemánek  Ivan  Zemánek Ivan  Zemánek (Gar.)

A8B31CIR

V
Min/MaxHumanitní, ekonomicko-manažerské předměty

BE9M04AKP,B3B04PSA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 
BOESHEM

8/134

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

POZ3P+2S6Z,ZKAnalogové a aktivní obvody
Jiří  Hospodka  Jiří  Hospodka Jiří  Hospodka (Gar.)

A8B31AAC

POZ4P+0C5Z,ZKDigitální komunikace
Jan  Sýkora

A8B37DCM

POZ3P + 1L5Z,ZKDigitální zpracování signálu
Pavel  Zahradník,  Boris  Šimák  Boris  Šimák Pavel  Zahradník (Gar.)

A8B32DSP

POZ3P+2L6Z,ZKElektronické a optoelektonické součástky
Pavel  Hazdra  Pavel  Hazdra Pavel  Hazdra (Gar.)

A8B34EOD

POZ0P + 2C2ZLaboratoř digitálního zpracování signálu a komunikacíA8B32DCL

POZ
2P + 2C

+ 3D
5Z,ZKPočítačové sítě

Tomáš  Vaněk,  Leoš  Boháč,  Zbyněk  Kocur  Ján  Kučerák Leoš  Boháč (Gar.)
B6B32PSI

V
Min/MaxHumanitní, ekonomicko-manažerské předměty

BE9M04AKP,B3B04PSA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 
BOESHEM

8/134

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL28s9ZBakalářská práce - Bachelor thesisABAP9

POL3P+1S5Z,ZKElektrodynamika
Zbyněk  Škvor,  Lukáš  Jelínek  Lukáš  Jelínek Lukáš  Jelínek (Gar.)

A8B17ELD

POL2P+1L4KZElektronická měření
Jan  Holub,  Petr  Kašpar  Jan  Holub Jan  Holub (Gar.)

A8B38EME

POL4P+2L6Z,ZKZpětnovazební řídící systémy
Michael  Šebek,  Jindřich  Fuka  Michael  Šebek Michael  Šebek (Gar.)

A8B35FCS

POL4P+0C6Z,ZKZpracování stochastických signálů
Jan  Sýkora,  Pavel  Sovka  Jan  Sýkora Jan  Sýkora (Gar.)

A8B37SSP
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Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/Max

Humanitní, ekonomicko-manažerské předmětyBOESHEM
8/134

Anglická gramatikaA0B04GAAkademické psaníB3B04PSAAcademic WritingBE9M04AKP

Anglický odborný jazykA0B04OAAnglická konverzace 2A0B04KA2Anglická konverzaceA0B04KA

ČínštinaA0B04CINČeský jazyk 2-2A0B04C2LČeský jazyk 2-1A0B04C2Z

Etika 1B0B16ET1Ekonomika podnikáníA0B16EPDČínština 2A0B04CIN2

Francouzská konverzace 1A0B04KF1Filozofie 1B0B16FI1FilozofieB0B16FIL

Francouzský jazyk 2A0B04F2Francouzský jazyk 1A0B04F1Francouzská konverzace 2A0B04KF2

Historie vědy a techniky 1B0B16HT1Historie techniky a ekonomikyB0B16HTEFrancouzský jazyk 3A0B04F3

Japonština 2A0B04JAP2JaponštinaA0B04JAPHistorie 1B0B16HI1

Německá gramatika v praxiA0B04GNManažerská psychologieB0B16MPSMakro a mikroekonomikaA1B16MME

Německý jazyk 1A0B04N1Německá konverzace 2A0B04KN2Německá konverzaceA0B04KN

Německý odborný jazykA0B04ONNěmecký jazyk 3A0B04N3Německý jazyk 2A0B04N2

Prezentační dovednostiA0B16PRSPrezentaceB6B04PREPresentation SkillsBE9M04PRE

Příprava na CAE 3A0B04CAE3Příprava na CAE 2A0B04CAE2Příprava na CAE 1A0B04CAE1

Příprava na FCE 4A0B04FCE4Příprava na FCE 2A0B04FCE2Příprava na FCE 1A0B04FCE1
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

2ZTělesná výchovaA003TV
0Z,ZKAnglický jazyk B2-zkouškaA0B04B2Z
2ZČeský jazyk 2-2A0B04C2L

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.
Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04C2L

2ZČeský jazyk 2-1A0B04C2Z
Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.

2ZTechnická angličtina pro mírně pokročiléA0B04CA
2ZPříprava na CAE 1A0B04CAE1

Cílem kurzu je příprava na zkoušku Certificate of Advanced English. Kurz je koncipován jako třísemestrální a je navržen tak, že je možné absolvovat jednotlivé semestry CAE1, CAE2,
CAE3 v libovolném pořadí. Kurz CAE1 pokrývá lekce 1-4. Předmět je určen pro studenty, kteří úspěšně ukončili studium anglického jazyky na úrovni B2, ale rádi by si prohloubili své
již nabyté znalosti a zdokonalili se ve všech oblastech jazyka - čtení, psaní, užití angličtiny, poslech a mluvení. Absolventi zkoušky CAE dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve
většině situací v práci a studiu. Zkoušku uznává prakticky většina univerzit v anglicky hovořících státech, ale i v ostatních státech, stejně jako většina zaměstnavatelů v ČR i v zahraničí,

kteří vznášejí nárok na jazykové vzdělání. Zkoušku CAE je možno složit na Britské radě, ale samozřejmě není podmínkou získání zápočtu. Požadavky na zápočet: Aktivní účast v
hodinách, vypracování domácí úkolů včetně esejí, úspěšné napsání závěrečného zápočtového testu (min. 65%). Bližší požadavky na zápočet vysvětlí vyučující na první hodině.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04CAE1

2ZPříprava na CAE 2A0B04CAE2
Cílem kurzu je příprava na zkoušku Certificate of Advanced English. Kurz je koncipován jako třísemestrální a je navržen tak, že je možné absolvovat jednotlivé semestry CAE1, CAE2,
CAE3 v libovolném pořadí. Kurz CAE2 pokrývá lekce 5-8. Předmět je určen pro studenty, kteří úspěšně ukončili studium anglického jazyky na úrovni B2, ale rádi by si prohloubili své
již nabyté znalosti a zdokonalili se ve všech oblastech jazyka - čtení, psaní, užití angličtiny, poslech a mluvení. Absolventi zkoušky CAE dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve
většině situací v práci a studiu. Zkoušku uznává prakticky většina univerzit v anglicky hovořících státech, ale i v ostatních státech, stejně jako většina zaměstnavatelů v ČR i v zahraničí,
kteří vznášejí nárok na jazykové vzdělání. Zkoušku CAE je možno složit na Britské radě, ale samozřejmě není podmínkou získání zápočtu. Výsledek studentské ankety předmětu je

zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04CAE2

2ZPříprava na CAE 3A0B04CAE3
Cílem kurzu je příprava na zkoušku Certificate of Advanced English. Kurz je koncipán jako třísemestrální a je navržen tak, že je možné absolvovat jednotlivé semestry CAE1, CAE2,
CAE3 v libovolném pořadí. Kurz CAE3 pokrývá lekce 9 - 12. Předmět je určen pro studenty, kteří již ukončili studium anglického jazyka na úrovni B2, ale rádi by si prohloubili své již

nabyté znalosti a zdokonalili se ve všech oblastech jazyka. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04CAE3

2ZČínštinaA0B04CIN
Kurz je určen pro úplné začátečníky. Student se seznámí s výslovností čínštiny, principy psaní čínských znaků a stavbou čínské věty. Společně s navazujícím předmětem Čínština 2

provede kurz postupně studenta nejčastějšími konverzačními situacemi, ve kterých se člověk může ocitnout při pobytu v Číně nebo na Tchaj-wanu.

2ZČínština 2A0B04CIN2
Kurz navazuje na předmět Čínština. Student si prohloubí znalosti čínské gramatiky a slovní zásoby a naučí se zapojit do dalších základních konverzačních situací, které nebyly pokryty

v předchozím kurzu.
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2ZFrancouzský jazyk 1A0B04F1
Kurz je určen pro studenty - , kteří nemají s tímto jazykem žádné předchozí zkušenosti. Studenti se naučí rozumět základním frázím a jednoduchým způsobem se dorozumět s

cizojazyčným mluvčím. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

2ZFrancouzský jazyk 2A0B04F2
Kurz je určen pro studenty - tzv. falešné začátečníky, kteří se tento jazyk již dříve učili, a pro studenty, kteří absolvovali kurz Francouzština 1. Znají základní slovní zásobu a mají

povědomí o základních gramatických jevech. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

2ZFrancouzský jazyk 3A0B04F3
Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují

základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.

2ZPříprava na FCE 1A0B04FCE1
Kurz je určen pro zájemce z řad studentů a pracovníků univerzity i široké veřejnosti, kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce

složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s
učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

2ZPříprava na FCE 2A0B04FCE2
Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na
úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev,

psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

2ZPříprava na FCE3A0B04FCE3
Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1 a FCE2, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí
na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev,

psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

2ZPříprava na FCE 4A0B04FCE4
Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, FCE2 a FCE3 , nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout
znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený

projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

2ZAnglická gramatikaA0B04GA
Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit gramatiku získanou v dosavadních kurzech angličtiny, které jsou určeny pro studenty denního studia. Kurz je určen především jako rozšíření

znalostí pro studenty, kteří dosud neabsolvovali zkoušku B2 a mají zájem o hlubší studium a praktické procvičování.

2ZNěmecká gramatika v praxiA0B04GN
Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilými až pokročilými znalostmi slovní zásoby a gramatiky. Jednotlivé jevy jsou vybrány s ohledem na jejich frekvenci a stylovou hodnotu,
složkou výkladu je i srovnání s češtinou a poukázání na nejčastější chyby. Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v

psaném i mluveném projevu.

2ZJaponštinaA0B04JAP
Kurz je určen pro studenty, kteří mají zájem seznámit se s netradičním jazykem, především však pro studenty, kteří se chystají vyjet do Japonska v rámci výměnných studijních pobytů.

Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a asi 20 znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

2ZJaponština 2A0B04JAP2
Kurz je určen především pro absolventy základního kurzu japonského jazyka, ale také pro samouky se znalostmi odpovídajícími počáteční úrovni kurzu. V rámci tohoto předmětu si

studenti prohloubí svoje znalosti japonského jazyka získaného v předchozím kurzu a po jeho absolvování by měli být schopni složit jazykovou zkoušku JLPT N5. Hlavní důraz je kladen
na základní komunikaci v běžných společenských situacích. V průběhu kurzu se naučí aktivně prvních sto japonských znaků.

2ZAnglická konverzaceA0B04KA
Předmět navazuje na předmět Anglická konverzace (A0B04KA), dále jej rozvíjí a přináší nová témata (viz sylabus) pro všestranné procvičování a zlepšování předevší komunikativních

dovedností studentů.

2ZAnglická konverzace 2A0B04KA2
Předmět navazuje na předmět Anglická konverzace (A0B04KA), dále jej rozvíjí a přináší nová témata (viz sylabus) pro všestranné procvičování a zlepšování předevší komunikativních

dovedností studentů.

2ZFrancouzská konverzace 1A0B04KF1
Kurz je určen pro studenty, kteří jsou v jazyce mírně pokročilí Pokrývá témata z každodenního života - představování, volný čas, internet, telefon, nákupy, oblečení, cestování, prázdniny.

Je doplněn cvičeními dostupnými na internetu.

2ZFrancouzská konverzace 2A0B04KF2
Kurz je určen pro studenty, kteří jsou v jazyce mírně pokročilí až pokročilí. Pokrývá témata z každodenního života - společenské kontakty, město a jeho pamětihodnosti, kultura, studium

a práce.

2ZNěmecká konverzaceA0B04KN
Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilou znalostí jazyka (úroveň B1 SERR) a se zájmem o prohloubení komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově

reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.

2ZNěmecká konverzace 2A0B04KN2
Kurz je určen pro studenty s dobrou znalostí jazyka a se zájmem o prohloubení komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z

oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.

2ZRuská konverzace 2A0B04KR2
Kurz je vhodný pro studenty, kteří si chtějí procvičit a rozšířit své komunikativní dovednosti v ruštině. Měli by mít ukončený alespoň předmět A0B04R3 nebo mít odpovídající znalosti.

´V kurzu se přihlíží k úrovni a zájmům účastníků.

2ZŠpanělská konverzace 1A0B04KS1
Kurz se zaměřuje na praktické použití jazyka a rozšíření slovní zásoby zejména ve vybraných konverzačních okruzích. U zájemců se předpokládá základní znalost gramatiky a slovní
zásoby na jazykové úrovni A1-A2 evropského referenčního rámce. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se chtějí ucházet o stipendium ve španělsky mluvících zemích. Pokud dojde k

obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams.V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat
vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

2ZŠpanělská konverzace 2A0B04KS2
Kurz je určen pokročilým zájemcům o španělštinu. Přihlásit se mohou studenti se znalostí jazyka na úrovni A2/B1 evropského referenčního rámce. Je vhodný pro studenty, kteří
španělštinu studovali na střední nebo jazykové škole, případně mají za sebou pobyt ve španělsky mluvící zemi a chtějí své znalosti upevnit a prohloubit. Pokud dojde k obnovení
mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat

vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).
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2ZNěmecký jazyk 1A0B04N1
Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří nemají s tímto jazykem žádné předchozí zkušenosti. Studenti se naučí rozumět základním frázím a jednoduchým způsobem se dorozumět

s cizojazyčným mluvčím. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

2ZNěmecký jazyk 2A0B04N2
Předmět navazuje na Německý jazyk 1 a je určen pro tzv. falešné začátečníky se znalostí základní slovní zásoby a povědomím o základních gramatických jevech. Oproti klasickým

začátečníkům má výuka rychlejší tempo. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

2ZNěmecký jazyk 3A0B04N3
Předmět navazuje na Německý jazyk 2 a je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí dosáhnout úrovně A1

SERR. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

2ZAnglický odborný jazykA0B04OA
Kurz je určen pro studenty, kteří úspěšně ukončili studium angličtiny na úrovni B2. Klade si za cíl přípravu na studium vybraných předmětů v angličtině a pokrývá širší spektrum oborů.

Kromě výukových materiálů zaměřených na rozšíření odborné slovní zásoby a prohloubení dosavadních jazykových dovedností jsou do výuky zahrnuty i autentické materiály z
odborného tisku a doprovodná videa. V učebním plánu se dále počítá s prezentacemi studentů.

2ZNěmecký odborný jazykA0B04ON
Studenti se v kurzu seznámí se specifikou odborného jazyka a se strategií a způsoby interpretace a prezentace odborných textů, rozšíří si odbornou slovní zásobu z oblasti vědy a

techniky a pomocí modelových situací a rolových her se naučí formulovat a vyjadřovat své názory v logickém sledu a účinně se zapojit do diskuze, obhájit svůj názor a vhodně
argumentovat.

2ZPříprava na pobyt německyA0B04PZP
Předmět je určen pro studenty se středně pokročilou znalostí jazyka, kteří uvažují o studiu či práci v zahraničí v některé z německy mluvících zemí nebo se chystají na výjezd v rámci

programu Erasmus.

2ZRuský jazyk 1A0B04R1
Kurz je určen pro úplné začátečníky. Studenti si osvojí základy zvukové stránky ruštiny (výslovnost, přízvuk, intonace) i soustavy ruského písma. Naučí se základům gramatiky a

jednoduché komunikaci v běžných konverzačních situacích.

2ZRuský jazyk 2A0B04R2
Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruštinu začali dříve učit, ovládají základy zvukové stránky ruštiny (výslovnost, přízvuk, intonace) i soustavy ruského písma a jednoduchou

komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R1

2ZRuský jazyk 3A0B04R3
Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruštinu začali dříve učit, ovládají základy ruštiny a komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a

schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R2.

2ZRuský jazyk 4A0B04R4
Kurz navazuje na A0B04R3

2ZRétorikaA0B04RET
V kurzu si studenti zlepší dovednosti, potřebné pro úspěšnou profesionální komunikaci. Studium jim pomůže rozvinout kulturu mluveného projevu verbálního i nonverbálního a odstranit
případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Kurz Rétorika pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.

2ZŠpanělský jazyk 1A0B04S1
Kurz je určen pro úplné začátečníky. Cílem kurzu je zvládnutí základů španělské gramatiky. Absolvent rozumí jednoduchému mluvenému a písemnému projevu. Dovede poskytovat
základní informace, zvládá odpovědět na jednoduché otázky a reagovat na jednoduchá tvrzení. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes

Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy
koronavirem).

2ZŠpanělský jazyk 2A0B04S2
Kurz navazuje na předmět Španělština I. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (5. až 7. lekce). Pokud dojde k obnovení mimořádného
stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz

rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

2ZŠpanělský jazyk 3A0B04S3
Kurz navazuje na předmět Španělština II. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (8. až 10. lekce). Pokud dojde k obnovení mimořádného
stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz

rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

2ZŠpanělský jazyk 4A0B04S4
Kurz navazuje na předmět Španělština III. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura II. (1. až 4. lekce). Součástí kurzu je také úvod do reálií
hispanoamerických zemí. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams.V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené

karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

4KZEkonomika podnikáníA0B16EPD
Cíle a funkce podniku, okolí podniku, životní cyklus podniku. Klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladové křivky. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Daně.
Finanční matematika a investiční rozhodování. Business plán. Manažerské funkce, organizační formy podniku. Firemní procesy a řízení firmy. Výsledek studentské ankety předmětu

je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B16EPD Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16EPD

2ZPrezentační dovednostiA0B16PRS
Studenti se naučí vystupovat, připravit prezentaci a prezentovat. Získají dovednosti jak správně vytvořit písemné dokumenty s využitím typografických zásad a správného citování a
odkazování. Na vlastní interaktivní prezentaci si oveří teoretické znalosti, prezentace bude nahrávána na video s následným rozborem. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B16PRS Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16PRS

5Z,ZKMakro a mikroekonomikaA1B16MME
Základní ekonomické pojmy, trh, zákon poptávky, zákon nabídky, tržní rovnováha, regulace cen, cenová a důchodová elasticita, chování spotřebitele, chování výrobce, náklady, příjem,
zisk, selhání trhu, monopoly, vládní hospodářská politika, hrubý domácí produkt - tvorba, užití hrubého domácího produktu, multiplikátory, peníze, inflace, banky, monetární politika,

trh práce, hospodářský cyklus, fiskální politika, zahraničně obchodní politika, komparativní výhody, ČR a Evropská unie, euro.Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B16MME

4Z,ZKMaticový početA8B01AMA
Předmět navazuje na základní kurz lineární algebry; předpokládá se relativně dobrá znalost základů. Hlavní cíle jsou věty o spektrálním rozkladu a příslušné aplikace. Dále použití

Jordanova kanonického tvaru matice na definici a výpočet maticové funkce.

2ZPočítačové algebraické systémyA8B01CAS
Cílem předmětu je seznámení studentů se základy promyšlené a efektivní práce v prostředí počítačových algebraických systemů (PAS) Maple, Matlab a Mathematica. Soustředíme

se na výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika - Calculus
1 a Lineární algebra. Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití CAS je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy
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a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem. Ty lze později samostatně nebo v jiných předmětech dále rozvíjet. Výsledek
studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01CAS

7Z,ZKDiferenciální rovnice & numerické metodyA8B01DEN
Tento předmět je úvodem k diferenciálním rovnicím a numerickým metodám. Nabízí přehled hlavních typů obyčejných diferenciálních rovnic a představí parciální diferenciální rovnice.

Uvede studenta do postupů při numerickém řešení základních problemů (kořeny, soustavy lineárních rovnic, ODR). Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01DEN

5Z,ZKDiskrétní matematika a grafyA8B01DMG
Předmět seznamuje se základy diskrétní matematiky se zaměřením na elektrotechnické obory. Obsah předmětu pokrývá tyto okruhy: nekonečné množiny s důrazem na pojem

mohutnosti množin; binární relace s důrazem na relaci ekvivalence a uspořádání; celá čísla, relace modulo; základní algebraické struktury včetně konečných těles. Dále se předmět
zabývá grafy a jejich základními vlastnostmi. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01DMG

7Z,ZKLineární algebraA8B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Soustředí se na spřízněné pojmy lineárního prostoru a lineární transformace (lineární nezávislost, báze a souřadnice) a matice

(determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla). Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii n-dimenzionálního prostoru (včetně skalárního
a vektorového součinu). Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01LAG

7Z,ZKMatematika-kalkulus1A8B01MC1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01MC1

7Z,ZKMatematika-vícedimenzionální kalkulusA8B01MCM
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKMatematika-komplexní proměnná a integrální transformaceA8B01MCT
Cílem předmětu je vyložit základní principy analýzy v komplexním oboru a integrálních transformací. Komplexní analýza je dovedena do reziduové věty a jejích aplikací. S využitím
tohoto aparátu jsou dále vybudovány základy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace. Pozornost je věnována i aplikacím zejména pro řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

4Z,ZKOptimalizace a teorie herA8B01OGT
Předmět seznamuje studenty se základy optimalizace (zejména konvexní) a teorie her s ohledem na aplikace v odborných elektrotechnických předmětech a v teorii informace. Jsou

probrány základní vlastnosti konvexních množin a funkcí nutné pro porozumění úloze konvexního a lineárního programovaní. Pozornost je věnována dualitě v optimalizačních úlohách.
V druhé části předmětu jsou diskutovány modely strategických her založené na pojmu Nashovy rovnováhy, smíšené strategie a dále kooperativní herní modely.

6Z,ZKPravděpodobnost, statistika a teorie informaceA8B01PSI
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, matematické teorie informace a kódování. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin,

jejich rozdělení, charakteristik a operací s náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců.
Základy teorie Markovových řetězců. Shannonova entropie, vzájemná a podmíněná informace. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B01PSI Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B01PSI

7Z,ZKFyzika 1A8B02PH1
V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou
vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové
znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech

staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do teoretické mechaniky, která studentům usnadní pochopení látky v následujících odborných předmětech.
Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti
jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti

využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2.

7Z,ZKFyzika 2A8B02PH2
Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na
termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili

univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Na teorii vln navazují partie, které se věnují konkrétním druhům vlnění, tj. akustickému a elektromagnetickému. Závěrečné
přednášky jsou věnovány kvantové mechanice. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během studia. Nabyté

znalosti z oblasti kvantové mechaniky mají studentům pomoct se orientovat v nových technologiích a v základních principem fungování některých elektronických prvků. Podmínky pro
udělení zápočtu a zkoušky viz http://fyzika.feld.cvut.cz/~bednarik/index.html

5Z,ZKAlgoritmizace a programováníA8B14ADP
Cíl předmětu: Naučit studenty algoritmizovat základní i pokročilejší počítačové úlohy a naprogramovat je v jazyku C. Předmět je zaměřen na procedurální programování. Probírají se:
Struktura počítače, proměnné, datové typy, deklarace, operátory, výrazy, příkazy, funkce, předávání parametrů, pole, ukazatele, struktury, metodika překladu a ladění programů, funkce

preprocesoru, makra, podmíněný překlad, standardní knihovny, specifika programování systému přerušení počítače a metodika ladění programů.

5Z,ZKElektrodynamikaA8B17ELD
Předmět A8B17ELD (Elektrodynamika) je pokračováním předmětu A8B17EMT (Teorie elektromagnetického pole) a dále rozvijí v něm získané poznatky. Předmět začíná rozvojem
volného elektromagnetického pole do rovinných vln, zavede pojem vyzářené vlny a podrobně provede studenta problematikou vlny v přítomnosti rovinných rozhraní. Dále zavede

pojem vedené vlny a pojem přenosového vedení. Předmět je zakončen problematickou rozptylu vlny na překážce. Znalosti z předmětu jsou základem pro řadu odborných předmětů
magisterského studia.

8Z,ZKTeorie elektromagnetického poleA8B17EMT
Předmět studenta seznámí s fyzikálními základy teorie elektromagnetického pole a jejich matematickým popisem. Konkrétněji studenta provede elektrostatikou, magnetostatikou,

zavede vazbu mezi časově proměnnými poli a bude ukončen náhledem na problematiku elektromagnetické vlny. Znalosti z předmětu jsou základem pro předmět A8B17ELD
(Elektrodynamika), pro studium teorie obvodů, teorie polovodičových součástek a řady odborných předmětů magisterského studia.

6Z,ZKAnalogové a aktivní obvodyA8B31AAC
Předmět A8B31AAC je zaměřen na výklad, matematický popis, analýzu a návrh základních analogových aktivních obvodů a funkčních bloků elektronických systémů na bázi základních

polovodičových elektronických součástí pracujících v lineárních i nelineárních režimech činnosti.

8Z,ZKTeorie obvodůA8B31CIR
Předmět A8B31CIR představuje kompletní systematický výklad teorie elektrických obvodů. Vychází z obecné fyzikální podstaty elektromagnetických jevů, elektrický obvod představuje
jako speciální, kvazistacionární případ elektromagnetického pole, definuje základní obvodové veličiny (napětí, proud) a základní obvodové prvky modelující všechny druhy skutečných
energetických interakcí. Předmět se orientuje výhradně na lineární elektrické obvody (tzv. spojité LTI systémy), seznamuje se základními principy a teorémy v teorii obvodů a s metodami

řešení lineárních obvodů pracujících v ustálených i přechodných režimech činnosti. Důsledně přitom rozlišuje metodiku řešení v časové a frekvenční oblasti. "Systémový? přístup
předmět uplatňuje při analýze přenosových vlastností a stability obvodů, a v teorii zpětné vazby. V závěru se předmět zabývá základy teorie diskrétních LTI systémů.

4KZZáklady elektronikyA8B31ELE
Předmět A8B31ELE (B-ELE) je volným pokračováním předmětu A8B32IES (B-IES), tentokráte již s odborným obsahem. Poskytuje elementární základy elektrotechniky a elektroniky,
popisuje a vysvětluje vzájemné souvislosti mezi popisovanými jevy, které jsou důležité pro navazující specializované do hloubky jdoucí předměty - např. A8B31CIR (B-CIR), A8B31DIT
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(B-DIT), A8B31EMT (B-EMT), A8B31SAS (B-SAS).Výklad využívá relativně jednoduché, elementární matematické a fyzikální postupy adekvátní 2. semestru BSP. Předmět představuje
základy v následujících oblastech: - teorie pole a obvodů - teorie polovodičových součástek - teorie signálů a systémů - digitální a mikroprocesorové techniky. Výsledek studentské

ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B31ELE

2ZLaboratoř digitálního zpracování signálu a komunikacíA8B32DCL
Jedná se o společnou laboratoř prakticky spojující teoretické znalosti získané v předmětech B-DSP (Digitální zpracování signálu), B-DCM (Digitální komunikace) a B-DNT (Teorie
datových sítí). Demonstruje jak tyto oblasti dohromady umožňují návrh komplexního funkčního systému. Studenti v kurzu navrhnou soubor dílčích funkčních bloků využívající dílčí

znalostí z výše uvedených předmětů, které v závěru umožní konstrukci komplexního demonstračního systému pro digitální zpracování signálu a komunikace. Laboratoř užívá počítačové
simulace (např. Matlab) k praktickému ověření funkčnosti a vlastností systému. Zároveň ukazujeme jak mohou být použité rozličné CAD a matematické SW balíky k návrhu systému.

5Z,ZKDigitální zpracování signáluA8B32DSP
Předmět je zaměřen na základy číslicového zpracování signálů, systémy a metody pro číslicové zpracování signálů.

2ZÚvod do elektronických systémůA8B32IES
Motivační předmět. Syllabus je tvořen sadou demonstračních úloh a měření. Náplň je tematicky rozdělena a studenti si budou moci vybrat dle svých předchozích znalostí z následující
nabídky. Cílem je, aby si studenti s různorodým základem ze střední školy doplnili chybějící znalosti a dovednosti a získali představu o šíři záběru programu OES. Výsledek studentské

ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B32IES

6Z,ZKElektronické a optoelektonické součástkyA8B34EOD
V rámci předmětu se studenti seznámí s teorií, principy činnosti a vlastnostmi nejvýznamnějších elektronických a optoelektronických polovodičových prvků. Fyzikálních princip činnosti

a praktická realizace součástek je doplněna výkladem adekvátních modelů pro malý i velký signál a analýzou základních elektronických zapojení užívaných v analogové i číslicové
technice. V laboratořích se studenti seznámí s principy simulace činnosti polovodičových struktur a jejich návrhu, měřením charakteristik a extrakcí jejich elektrických parametrů, které

budou následně využijí při analýze základních zapojení využívající simulátoru PSPICE.

4Z,ZKFyzika pevných látekA8B34SST
Předmět, který je zaměřen na fyziku pevných látek, doplňuje partie statistické fyziky a dále seznamuje se základními vlastnostmi materiálů užívaných v elektronice, zejména polovodičů.

6Z,ZKZpětnovazební řídící systémyA8B35FCS
Foundation course of automatic control. Introduction to basic concepts and properties of dynamic systems of physical, engineering, biological, economics, robotics and informatics
nature. Basic principles of feedback and its use as a tool for altering the behavior of systems and managing uncertainty. Classical and modern methods for analysis and design of
automatic control systems. Students specialized in systems and control will build on these ideas and knowledge in the advanced courses to follow. Students of other branches and

programs will find out that control is a inspiring, ubiquitous and entertaining field worth of a future cooperation.

5Z,ZKDigitální komunikaceA8B37DCM
Předmět pokrývá základy teorie digitální komunikace: modulace, klasické kódování, modely kanálu a základní principy dekódování. Výklad je systematicky budován v teoretické linii,

která umožňuje rozkrýt vnitřní vazby a principy. To umožní studentům vybudovat si znalosti a aktivním způsobem je užít při návrhu a konstrukci komunikačního systému. Předmět
vytváří základnu pro navazující pokročilé kurzy teorie komunikace.

5Z,ZKDigitální technikaA8B37DIT
Cílem kurzu je seznámit studenty s popisem kombinačních a sekvenčních logických obvodů, funkčních bloků a jejich návrhem. Bude uveden matematický i funkční popis, stejně jako
s algoritmy minimalizace výstupních i přechodových funkcí sekvenčních obvodů. Karnaughovy mapy, chování a časové parametry paměťových členů a konečných automatů Mealyho

a Moorova typu jsou nezbytnou součástí předmětu. Probíraná látka bude ověřována na návrhu typických číslicových obvodů. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B37DIT

8Z,ZKSignály a soustavyA8B37SAS
Vyjádření spojitých a diskrétních signálů v časové a kmitočtové oblasti. Náhodné signály a jejich parametry. Základní informace o analogových modulacích a o jejich šumových poměrech.

Průpravný předmět pro další studium zaměřené na sdělování, měření a zpracování signálů.

6Z,ZKZpracování stochastických signálůA8B37SSP
Předmět poskytuje teoretické základy ve třech hlavních oblastech zpracování stochatických signálů: 1) teorie odhadu parametrů, 2) teorie detekce, 3) optimální a adaptivní filtrace.

Zpracování stochatických signálů tvoří klíčový teoretický základ pro řadu aplikací - digitální komunikace, zpracování audio a video signálů, radar, rádiovou navigaci, měření a
vyhodnocování experimentů, atd.

4KZElektronická měřeníA8B38EME
Předmět je zaměřen na výklad základních pojmů metrologie a aparátu nejistot měření. Seznamuje studenty se základními principy i s vybranými pokročilými metodami měření,

používanými zejména v elektronice, telekomunikacích a radiokomunikacích.

9ZBakalářská práce - Bachelor thesisABAP9
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová

katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

4KZEtika 1B0B16ET1
Poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu

jsou i diskuse, ve kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba přináší a hledat na ně společně odpovědi.

4KZFilozofie 1B0B16FI1
Probírají se postavy a myšlenky antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky,

matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.

2ZKFilozofieB0B16FIL
Úvod do filosofie. Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice.

4KZHistorie 1B0B16HI1
Dějiny 20. století v Evropě a ve světě ? politika, války, revoluce, hospodářství, věda a technika, spolenost, kultura, ideologie. Historické kořeny a souvislosti naší současnosti. Vývoj

českých zemí a společnosti v středoevropském kontextu, otázka diskontinuity dějin a vyrovnání se s minulostí.

4KZHistorie vědy a techniky 1B0B16HT1
Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po

současnost.Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

2ZKHistorie techniky a ekonomikyB0B16HTE
Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie techniky a s hospodářskými a sociálními dějinami českých zemí a Československa v komparaci s vývojem evropského regionu 18. -
21. století. Cyklus přednášek se věnuje technickým a ekonomickým aspektům každodenního života jako nedílným kulturním, sociálním, technickým a ekonomickým fenoménm vývoje

české společnosti a na konkrétních příkladech ukazuje důležité momenty vlivu techniky a ekonomiky na rozvoj české společnosti od konce 18., v prběhu 19. - 21. století.

2ZKPsychologie pro manažeryB0B16MPL
Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti

manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si
procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda,
nikoli jako soubor povrchních klišé, indoktrinací a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena. Kurz je sestaven a

vyučován z pozice člověka, který se dané problematice 20 let intenzivně věnuje a většinu času se jí i živí. Kurz neobsahuje návody, jak se rychle a snadno zařadit mezi hvězdné lídry
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a osvojit si myšlení první ligy. Kurz neobsahuje návody, jak vybabrat s druhými lidmi a získat nad nimi "psychologicky" navrch, protože to sice jde, ale odporuje to životním hodnotám
přednášejícího. Po absolvování předmětu budete snad informovanější, snad zkušenější, ale určitě ne šťastnější. Tento kurz nechválí ani psychology, ani manažery, ani manažerské

psychology. Studenti - pokud sháníte několik kreditů, ale studovat nechcete, nezapisujte si manažerskou psychologii. Každý semestr řada studentů skončí se zbytečně neuspokojivým
hodnocením D, E, i F. Tento předmět není automatická dávačka, jsem otravný pedagog, který po svých studentech požaduje plnění řady povinností. Na tento předmět se nepřipravíte
čtením banálních článečků o vnitřní motivaci a lidech, kteří jsou ve firmě to nejcennější, ani poslechem povrchních školeníček "soft skills" na YouTube. Budu vás nutit sledovat moje
přednášky a studovat z chatrných materiálů, v podstatě stejně, jako někdy v předminulém tisíciletí. Kolegové, opět jsem zavalen Vašimi žádostmi o nadlimitní zápis. Věřte, nemohu s

kapacitou předmětu nic dělat. Tento předmět není tak přínosný, jak si možná myslíte. Pokud o zápis opravdu stojíte, zkuste přemluvit někoho méně zaníceného, aby se odhlásil a
uvolnil Vám místo. Na Moodle je zavěšena řada souborů určených ke studiu. Pokud je na svém Moodlu nevidíte, dejte mi vědět. I když Manažerská psychologie vypadá jako jeden
předmět, je to ve skutečnosti asi deset předmětů pro více fakult a může se stát, že na jednotlivých profilech vznikne zmatek. SVI disponuje linky na záznamy některých přednášek.
Případné záznamy mají chatrnou obsahovou kvalitu a jsou určeny výhradně jako nástroj studia v krizových situacích. V žádném případě nepovoluji jejich šíření. V letním semestru

2022 předpokládáme výuku prezenční formou, ale kdo ví, jaká překvapení nám ještě pandemie přichystá, viďte.

4Z,ZKManažerská psychologieB0B16MPS
Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti

manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si
procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda,

nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

2KZAkademické psaníB3B04PSA
Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky,

rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Studenti se v předmětu seznámí s hlavními zásadami psaní odborných textů.

3KZPrezentaceB6B04PRE
Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu

prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.

5Z,ZKPočítačové sítěB6B32PSI
Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice

rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy
programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a

konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou částečně seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových
aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

2KZAcademic WritingBE9M04AKP
Cíl tohoto kurzu není zvýšit studentovu úroveň angličtiny, ale zlepšit dovednosti v oblasti akademického psaní. Tento kurz není příležitost pro studenty nechat si zkontrolovat či opravit

své texty - cílem tohoto kurzu je, aby byl student schopen psát (lépe) anglicky na akademické úrovni. Předpokládaná úroveň angličtiny na začátku kurzu je B2-Upper-Intermediate.
Pokud je stávající úroveň angličtiny studenta příliš nízká, musí si student své znalosti samostatně zlepšit (mimo tento kurz). Pravidelným psaním v angličtině během tohoto kurzu si

studenti přirozeně zvýší svou úroveň angličtiny.

2KZPresentation SkillsBE9M04PRE
Celkový cíl tohoto kurzu je rozvíjet komunikační a jazykové dovednosti za účelem plánování a realizace efektivní prezentace. Studenti budou provedeni postupně skrze všechny klíčové

body prezentování - od jejich přípravy a schopnost představit se až k závěrečnému shrnutí. Studenti jsou pomocí interaktivních metod instruováni k úspěšnému předávání svých
myšlenek a nápadů v logickém pořadí a uspořádaných celcích, to vše stručně, jasně a výstižně. Důraz je kladen na nezávislé kritické myšlení a na správnou formulaci prezentovaných

myšlenek. Během tohoto kurzu si studenti procvičí dovednosti, které jim umožní stát se lepšími řečníky a přednášejícími.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:34 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Otevřené elektronické systémy - průchod studiem_2020

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Otevřené elektronické systémy
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Otevřené elektronické systémy
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2C5Z,ZKAlgoritmizace a programování
Radek  Havlíček,  Jiří  Zděnek  Jiří  Zděnek Jiří  Zděnek (Gar.)

A8B14ADP

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Radek  Havlíček,  Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ3P+1S5Z,ZKDiskrétní matematika a grafy
Marie  Demlová  Marie  Demlová Marie  Demlová (Gar.)

A8B01DMG

PZ4P+2S7Z,ZKLineární algebra
Jiří  Velebil,  Josef  Dvořák,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

A8B01LAG

PZ4P+2S7Z,ZKMatematika-kalkulus1
Josef  Tkadlec,  Natalie  Žukovec  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec (Gar.)

A8B01MC1

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Radek  Havlíček,  Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

POZ1P+1C2ZPočítačové algebraické systémyA8B17CAS

POZ0P + 2L2Z
Úvod do elektronických systémů
Pavel  Hazdra,  Zbyněk  Škvor,  Ivan  Zemánek,  Pavel  Zahradník,  Jan  Sýkora 
Ivan  Zemánek (Gar.)

A8B32IES

V
Min/MaxHumanitní, ekonomicko-manažerské předměty

BE9M04AKP,B3B04PSA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 
2020_BOESHEM

8/134

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L0C0Z,ZKAnglický jazyk B2-zkouška
Pavla  Péterová

A0B04B2Z

PL2P+2C4Z,ZK
Diferenciální rovnice a numerika
Josef  Dvořák,  Petr  Habala,  Daniel  Gromada,  Karel  Pospíšil  Petr  Habala
Petr  Habala (Gar.)

B0B01DRN

PL4P+1L+2C8Z,ZKFyzika 1
Petr  Kulhánek,  Petr  Koníček  Petr  Koníček Petr  Koníček (Gar.)

B2B02FY1

PL4P+2S7Z,ZK
Matematika-vícedimenzionální kalkulus
Petr  Hájek,  Jaroslav  Tišer,  Martin  Křepela,  Martin  Bohata  Petr  Hájek Jaroslav 
Tišer (Gar.)

A8B01MCM

POL2P+2C5Z,ZKDigitální technika
Stanislav  Vítek,  Petr  Skalický  Stanislav  Vítek Stanislav  Vítek (Gar.)

A8B37DIT

POL2P+1S4KZElektrické pole a obvody
Zbyněk  Škvor,  Ivan  Zemánek  Ivan  Zemánek Zbyněk  Škvor (Gar.)

A8B17EFC

V
Min/MaxHumanitní, ekonomicko-manažerské předměty

BE9M04AKP,B3B04PSA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 
2020_BOESHEM

8/134

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ3P+1L+2C7Z,ZKFyzika 2
Petr  Koníček  Petr  Kulhánek Petr  Koníček (Gar.)

B2B02FY2

PZ4P+2S7Z,ZK
Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace
Martin  Křepela,  Martin  Bohata,  Jan  Hamhalter,  Veronika  Sobotíková,  Zdeněk 
Mihula  Veronika  Sobotíková Jan  Hamhalter (Gar.)

A8B01MCT

PZ,L4P+2S7Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Veronika  Sobotíková,  Mirko  Navara,  Kateřina  Helisová,  Miroslav  Korbelář 
Kateřina  Helisová Petr  Hájek (Gar.)

B0B01PST

POZ4P+2S7Z,ZKTeorie elektromagnetického pole
Zbyněk  Škvor,  Lukáš  Jelínek  Lukáš  Jelínek Lukáš  Jelínek (Gar.)

A8B17EMTA

V
Min/MaxHumanitní, ekonomicko-manažerské předměty

BE9M04AKP,B3B04PSA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 
2020_BOESHEM

8/134

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL3P+1S4Z,ZKMaticový počet
Martin  Křepela  Jiří  Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

A8B01AMA

PL3P+1S4Z,ZKOptimalizace a teorie her
Martin  Bohata  Martin  Bohata Martin  Bohata (Gar.)

A8B01OGT

POL3P+1C4Z,ZKFyzika pevných látek
Jan  Voves  Jan  Voves Jan  Voves (Gar.)

A8B34SST

POL4P+2C8Z,ZKSignály a soustavy
Jan  Sýkora,  Karel  Fliegel,  Pavel  Puričer  Karel  Fliegel Jan  Sýkora (Gar.)

A8B37SAS

POL4P+2S8Z,ZKTeorie obvodů
Ivan  Zemánek  Ivan  Zemánek Ivan  Zemánek (Gar.)

A8B31CIR

V
Min/MaxHumanitní, ekonomicko-manažerské předměty

BE9M04AKP,B3B04PSA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 
2020_BOESHEM

8/134

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

POZ3P+2S6Z,ZKAnalogové a aktivní obvody
Jiří  Hospodka  Jiří  Hospodka Jiří  Hospodka (Gar.)

A8B31AAC

POZ3P+1C6Z,ZKDigitální komunikace
Jan  Sýkora  Jan  Sýkora Jan  Sýkora (Gar.)

A8B37DCMA

POZ3P + 1L5Z,ZKDigitální zpracování signálu
Pavel  Zahradník,  Boris  Šimák  Boris  Šimák Pavel  Zahradník (Gar.)

A8B32DSP

POZ3P+2L6Z,ZKElektronické a optoelektonické součástky
Pavel  Hazdra  Pavel  Hazdra Pavel  Hazdra (Gar.)

A8B34EOD

POZ,L0P+2S2ZProjekt
Lubor  Jirásek,  Pavel  Máša,  Ivan  Pravda,  František  Rund,  Jan  Šístek

A8BPROJ2

POZ3P + 1L5Z,ZK
Teorie datových sítí
Pavel  Mach,  Leoš  Boháč,  Zdeněk  Bečvář  Zdeněk  Bečvář Zdeněk  Bečvář
(Gar.)

A8B32DNT

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z15s15ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP15

POL3P+1S5Z,ZKElektrodynamika
Zbyněk  Škvor,  Lukáš  Jelínek  Lukáš  Jelínek Lukáš  Jelínek (Gar.)

A8B17ELD

POL2P+1L4KZElektronická měření
Jan  Holub,  Petr  Kašpar  Jan  Holub Jan  Holub (Gar.)

A8B38EME

POL4P+0C6Z,ZKZpracování stochastických signálů
Jan  Sýkora,  Pavel  Sovka  Jan  Sýkora Jan  Sýkora (Gar.)

A8B37SSP
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Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

V
Min/Max

Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty2020_BOESHEM
8/134

Anglická gramatikaA0B04GAAkademické psaníB3B04PSAAcademic WritingBE9M04AKP

Anglický odborný jazykA0B04OAAnglická konverzace 2A0B04KA2Anglická konverzaceA0B04KA

ČínštinaA0B04CINČeský jazyk 2-2A0B04C2LČeský jazyk 2-1A0B04C2Z

Etika 1B0B16ET1Ekonomika podnikáníA0B16EPDČínština 2A0B04CIN2

Francouzská konverzace 1A0B04KF1Filozofie 1B0B16FI1FilozofieB0B16FIL

Francouzský jazyk 2A0B04F2Francouzský jazyk 1A0B04F1Francouzská konverzace 2A0B04KF2

Historie vědy a techniky 1B0B16HT1Historie techniky a ekonomikyB0B16HTEFrancouzský jazyk 3A0B04F3

Japonština 2A0B04JAP2JaponštinaA0B04JAPHistorie 1B0B16HI1

Německá gramatika v praxiA0B04GNManažerská psychologieB0B16MPSMakro a mikroekonomikaA1B16MME

Německý jazyk 1A0B04N1Německá konverzace 2A0B04KN2Německá konverzaceA0B04KN

Německý odborný jazykA0B04ONNěmecký jazyk 3A0B04N3Německý jazyk 2A0B04N2

Prezentační dovednostiA0B16PRSPrezentaceB6B04PREPresentation SkillsBE9M04PRE

Příprava na CAE 3A0B04CAE3Příprava na CAE 2A0B04CAE2Příprava na CAE 1A0B04CAE1

Příprava na FCE 4A0B04FCE4Příprava na FCE 2A0B04FCE2Příprava na FCE 1A0B04FCE1

Psychologie pro manažeryB0B16MPLPříprava na pobyt německyA0B04PZPPříprava na FCE3A0B04FCE3

Ruský jazyk 1A0B04R1Ruská konverzace 2A0B04KR2RétorikaA0B04RET

Ruský jazyk 4A0B04R4Ruský jazyk 3A0B04R3Ruský jazyk 2A0B04R2

Španělský jazyk 1A0B04S1Španělská konverzace 2A0B04KS2Španělská konverzace 1A0B04KS1

Španělský jazyk 4A0B04S4Španělský jazyk 3A0B04S3Španělský jazyk 2A0B04S2

Tělesná výchovaA003TVTechnická angličtina pro mírně p ...A0B04CA

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

2ZTělesná výchovaA003TV
0Z,ZKAnglický jazyk B2-zkouškaA0B04B2Z
2ZČeský jazyk 2-2A0B04C2L

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.
Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04C2L

2ZČeský jazyk 2-1A0B04C2Z
Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.

2ZTechnická angličtina pro mírně pokročiléA0B04CA
2ZPříprava na CAE 1A0B04CAE1

Cílem kurzu je příprava na zkoušku Certificate of Advanced English. Kurz je koncipován jako třísemestrální a je navržen tak, že je možné absolvovat jednotlivé semestry CAE1, CAE2,
CAE3 v libovolném pořadí. Kurz CAE1 pokrývá lekce 1-4. Předmět je určen pro studenty, kteří úspěšně ukončili studium anglického jazyky na úrovni B2, ale rádi by si prohloubili své
již nabyté znalosti a zdokonalili se ve všech oblastech jazyka - čtení, psaní, užití angličtiny, poslech a mluvení. Absolventi zkoušky CAE dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve
většině situací v práci a studiu. Zkoušku uznává prakticky většina univerzit v anglicky hovořících státech, ale i v ostatních státech, stejně jako většina zaměstnavatelů v ČR i v zahraničí,

kteří vznášejí nárok na jazykové vzdělání. Zkoušku CAE je možno složit na Britské radě, ale samozřejmě není podmínkou získání zápočtu. Požadavky na zápočet: Aktivní účast v
hodinách, vypracování domácí úkolů včetně esejí, úspěšné napsání závěrečného zápočtového testu (min. 65%). Bližší požadavky na zápočet vysvětlí vyučující na první hodině.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04CAE1

2ZPříprava na CAE 2A0B04CAE2
Cílem kurzu je příprava na zkoušku Certificate of Advanced English. Kurz je koncipován jako třísemestrální a je navržen tak, že je možné absolvovat jednotlivé semestry CAE1, CAE2,
CAE3 v libovolném pořadí. Kurz CAE2 pokrývá lekce 5-8. Předmět je určen pro studenty, kteří úspěšně ukončili studium anglického jazyky na úrovni B2, ale rádi by si prohloubili své
již nabyté znalosti a zdokonalili se ve všech oblastech jazyka - čtení, psaní, užití angličtiny, poslech a mluvení. Absolventi zkoušky CAE dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve
většině situací v práci a studiu. Zkoušku uznává prakticky většina univerzit v anglicky hovořících státech, ale i v ostatních státech, stejně jako většina zaměstnavatelů v ČR i v zahraničí,
kteří vznášejí nárok na jazykové vzdělání. Zkoušku CAE je možno složit na Britské radě, ale samozřejmě není podmínkou získání zápočtu. Výsledek studentské ankety předmětu je

zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04CAE2

2ZPříprava na CAE 3A0B04CAE3
Cílem kurzu je příprava na zkoušku Certificate of Advanced English. Kurz je koncipán jako třísemestrální a je navržen tak, že je možné absolvovat jednotlivé semestry CAE1, CAE2,
CAE3 v libovolném pořadí. Kurz CAE3 pokrývá lekce 9 - 12. Předmět je určen pro studenty, kteří již ukončili studium anglického jazyka na úrovni B2, ale rádi by si prohloubili své již

nabyté znalosti a zdokonalili se ve všech oblastech jazyka. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04CAE3

2ZČínštinaA0B04CIN
Kurz je určen pro úplné začátečníky. Student se seznámí s výslovností čínštiny, principy psaní čínských znaků a stavbou čínské věty. Společně s navazujícím předmětem Čínština 2

provede kurz postupně studenta nejčastějšími konverzačními situacemi, ve kterých se člověk může ocitnout při pobytu v Číně nebo na Tchaj-wanu.

2ZČínština 2A0B04CIN2
Kurz navazuje na předmět Čínština. Student si prohloubí znalosti čínské gramatiky a slovní zásoby a naučí se zapojit do dalších základních konverzačních situací, které nebyly pokryty

v předchozím kurzu.
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2ZFrancouzský jazyk 1A0B04F1
Kurz je určen pro studenty - , kteří nemají s tímto jazykem žádné předchozí zkušenosti. Studenti se naučí rozumět základním frázím a jednoduchým způsobem se dorozumět s

cizojazyčným mluvčím. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

2ZFrancouzský jazyk 2A0B04F2
Kurz je určen pro studenty - tzv. falešné začátečníky, kteří se tento jazyk již dříve učili, a pro studenty, kteří absolvovali kurz Francouzština 1. Znají základní slovní zásobu a mají

povědomí o základních gramatických jevech. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

2ZFrancouzský jazyk 3A0B04F3
Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují

základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.

2ZPříprava na FCE 1A0B04FCE1
Kurz je určen pro zájemce z řad studentů a pracovníků univerzity i široké veřejnosti, kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce

složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s
učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

2ZPříprava na FCE 2A0B04FCE2
Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na
úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev,

psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

2ZPříprava na FCE3A0B04FCE3
Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1 a FCE2, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí
na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev,

psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

2ZPříprava na FCE 4A0B04FCE4
Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, FCE2 a FCE3 , nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout
znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený

projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

2ZAnglická gramatikaA0B04GA
Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit gramatiku získanou v dosavadních kurzech angličtiny, které jsou určeny pro studenty denního studia. Kurz je určen především jako rozšíření

znalostí pro studenty, kteří dosud neabsolvovali zkoušku B2 a mají zájem o hlubší studium a praktické procvičování.

2ZNěmecká gramatika v praxiA0B04GN
Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilými až pokročilými znalostmi slovní zásoby a gramatiky. Jednotlivé jevy jsou vybrány s ohledem na jejich frekvenci a stylovou hodnotu,
složkou výkladu je i srovnání s češtinou a poukázání na nejčastější chyby. Cílem kurzu je, aby studenti procvičili a zautomatizovali tvorbu a užití jednotlivých gramatických jevu v

psaném i mluveném projevu.

2ZJaponštinaA0B04JAP
Kurz je určen pro studenty, kteří mají zájem seznámit se s netradičním jazykem, především však pro studenty, kteří se chystají vyjet do Japonska v rámci výměnných studijních pobytů.

Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a asi 20 znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

2ZJaponština 2A0B04JAP2
Kurz je určen především pro absolventy základního kurzu japonského jazyka, ale také pro samouky se znalostmi odpovídajícími počáteční úrovni kurzu. V rámci tohoto předmětu si

studenti prohloubí svoje znalosti japonského jazyka získaného v předchozím kurzu a po jeho absolvování by měli být schopni složit jazykovou zkoušku JLPT N5. Hlavní důraz je kladen
na základní komunikaci v běžných společenských situacích. V průběhu kurzu se naučí aktivně prvních sto japonských znaků.

2ZAnglická konverzaceA0B04KA
Předmět navazuje na předmět Anglická konverzace (A0B04KA), dále jej rozvíjí a přináší nová témata (viz sylabus) pro všestranné procvičování a zlepšování předevší komunikativních

dovedností studentů.

2ZAnglická konverzace 2A0B04KA2
Předmět navazuje na předmět Anglická konverzace (A0B04KA), dále jej rozvíjí a přináší nová témata (viz sylabus) pro všestranné procvičování a zlepšování předevší komunikativních

dovedností studentů.

2ZFrancouzská konverzace 1A0B04KF1
Kurz je určen pro studenty, kteří jsou v jazyce mírně pokročilí Pokrývá témata z každodenního života - představování, volný čas, internet, telefon, nákupy, oblečení, cestování, prázdniny.

Je doplněn cvičeními dostupnými na internetu.

2ZFrancouzská konverzace 2A0B04KF2
Kurz je určen pro studenty, kteří jsou v jazyce mírně pokročilí až pokročilí. Pokrývá témata z každodenního života - společenské kontakty, město a jeho pamětihodnosti, kultura, studium

a práce.

2ZNěmecká konverzaceA0B04KN
Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilou znalostí jazyka (úroveň B1 SERR) a se zájmem o prohloubení komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově

reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.

2ZNěmecká konverzace 2A0B04KN2
Kurz je určen pro studenty s dobrou znalostí jazyka a se zájmem o prohloubení komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z

oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.

2ZRuská konverzace 2A0B04KR2
Kurz je vhodný pro studenty, kteří si chtějí procvičit a rozšířit své komunikativní dovednosti v ruštině. Měli by mít ukončený alespoň předmět A0B04R3 nebo mít odpovídající znalosti.

´V kurzu se přihlíží k úrovni a zájmům účastníků.

2ZŠpanělská konverzace 1A0B04KS1
Kurz se zaměřuje na praktické použití jazyka a rozšíření slovní zásoby zejména ve vybraných konverzačních okruzích. U zájemců se předpokládá základní znalost gramatiky a slovní
zásoby na jazykové úrovni A1-A2 evropského referenčního rámce. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se chtějí ucházet o stipendium ve španělsky mluvících zemích. Pokud dojde k

obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams.V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat
vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

2ZŠpanělská konverzace 2A0B04KS2
Kurz je určen pokročilým zájemcům o španělštinu. Přihlásit se mohou studenti se znalostí jazyka na úrovni A2/B1 evropského referenčního rámce. Je vhodný pro studenty, kteří
španělštinu studovali na střední nebo jazykové škole, případně mají za sebou pobyt ve španělsky mluvící zemi a chtějí své znalosti upevnit a prohloubit. Pokud dojde k obnovení
mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat

vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).
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2ZNěmecký jazyk 1A0B04N1
Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří nemají s tímto jazykem žádné předchozí zkušenosti. Studenti se naučí rozumět základním frázím a jednoduchým způsobem se dorozumět

s cizojazyčným mluvčím. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

2ZNěmecký jazyk 2A0B04N2
Předmět navazuje na Německý jazyk 1 a je určen pro tzv. falešné začátečníky se znalostí základní slovní zásoby a povědomím o základních gramatických jevech. Oproti klasickým

začátečníkům má výuka rychlejší tempo. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

2ZNěmecký jazyk 3A0B04N3
Předmět navazuje na Německý jazyk 2 a je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí dosáhnout úrovně A1

SERR. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

2ZAnglický odborný jazykA0B04OA
Kurz je určen pro studenty, kteří úspěšně ukončili studium angličtiny na úrovni B2. Klade si za cíl přípravu na studium vybraných předmětů v angličtině a pokrývá širší spektrum oborů.

Kromě výukových materiálů zaměřených na rozšíření odborné slovní zásoby a prohloubení dosavadních jazykových dovedností jsou do výuky zahrnuty i autentické materiály z
odborného tisku a doprovodná videa. V učebním plánu se dále počítá s prezentacemi studentů.

2ZNěmecký odborný jazykA0B04ON
Studenti se v kurzu seznámí se specifikou odborného jazyka a se strategií a způsoby interpretace a prezentace odborných textů, rozšíří si odbornou slovní zásobu z oblasti vědy a

techniky a pomocí modelových situací a rolových her se naučí formulovat a vyjadřovat své názory v logickém sledu a účinně se zapojit do diskuze, obhájit svůj názor a vhodně
argumentovat.

2ZPříprava na pobyt německyA0B04PZP
Předmět je určen pro studenty se středně pokročilou znalostí jazyka, kteří uvažují o studiu či práci v zahraničí v některé z německy mluvících zemí nebo se chystají na výjezd v rámci

programu Erasmus.

2ZRuský jazyk 1A0B04R1
Kurz je určen pro úplné začátečníky. Studenti si osvojí základy zvukové stránky ruštiny (výslovnost, přízvuk, intonace) i soustavy ruského písma. Naučí se základům gramatiky a

jednoduché komunikaci v běžných konverzačních situacích.

2ZRuský jazyk 2A0B04R2
Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruštinu začali dříve učit, ovládají základy zvukové stránky ruštiny (výslovnost, přízvuk, intonace) i soustavy ruského písma a jednoduchou

komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R1

2ZRuský jazyk 3A0B04R3
Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruštinu začali dříve učit, ovládají základy ruštiny a komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a

schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R2.

2ZRuský jazyk 4A0B04R4
Kurz navazuje na A0B04R3

2ZRétorikaA0B04RET
V kurzu si studenti zlepší dovednosti, potřebné pro úspěšnou profesionální komunikaci. Studium jim pomůže rozvinout kulturu mluveného projevu verbálního i nonverbálního a odstranit
případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Kurz Rétorika pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.

2ZŠpanělský jazyk 1A0B04S1
Kurz je určen pro úplné začátečníky. Cílem kurzu je zvládnutí základů španělské gramatiky. Absolvent rozumí jednoduchému mluvenému a písemnému projevu. Dovede poskytovat
základní informace, zvládá odpovědět na jednoduché otázky a reagovat na jednoduchá tvrzení. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes

Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy
koronavirem).

2ZŠpanělský jazyk 2A0B04S2
Kurz navazuje na předmět Španělština I. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (5. až 7. lekce). Pokud dojde k obnovení mimořádného
stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz

rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

2ZŠpanělský jazyk 3A0B04S3
Kurz navazuje na předmět Španělština II. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (8. až 10. lekce). Pokud dojde k obnovení mimořádného
stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz

rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

2ZŠpanělský jazyk 4A0B04S4
Kurz navazuje na předmět Španělština III. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura II. (1. až 4. lekce). Součástí kurzu je také úvod do reálií
hispanoamerických zemí. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams.V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené

karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

4KZEkonomika podnikáníA0B16EPD
Cíle a funkce podniku, okolí podniku, životní cyklus podniku. Klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladové křivky. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Daně.
Finanční matematika a investiční rozhodování. Business plán. Manažerské funkce, organizační formy podniku. Firemní procesy a řízení firmy. Výsledek studentské ankety předmětu

je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B16EPD Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16EPD

2ZPrezentační dovednostiA0B16PRS
Studenti se naučí vystupovat, připravit prezentaci a prezentovat. Získají dovednosti jak správně vytvořit písemné dokumenty s využitím typografických zásad a správného citování a
odkazování. Na vlastní interaktivní prezentaci si oveří teoretické znalosti, prezentace bude nahrávána na video s následným rozborem. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B16PRS Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16PRS

5Z,ZKMakro a mikroekonomikaA1B16MME
Základní ekonomické pojmy, trh, zákon poptávky, zákon nabídky, tržní rovnováha, regulace cen, cenová a důchodová elasticita, chování spotřebitele, chování výrobce, náklady, příjem,
zisk, selhání trhu, monopoly, vládní hospodářská politika, hrubý domácí produkt - tvorba, užití hrubého domácího produktu, multiplikátory, peníze, inflace, banky, monetární politika,

trh práce, hospodářský cyklus, fiskální politika, zahraničně obchodní politika, komparativní výhody, ČR a Evropská unie, euro.Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B16MME

4Z,ZKMaticový početA8B01AMA
Předmět navazuje na základní kurz lineární algebry; předpokládá se relativně dobrá znalost základů. Hlavní cíle jsou věty o spektrálním rozkladu a příslušné aplikace. Dále použití

Jordanova kanonického tvaru matice na definici a výpočet maticové funkce.

5Z,ZKDiskrétní matematika a grafyA8B01DMG
Předmět seznamuje se základy diskrétní matematiky se zaměřením na elektrotechnické obory. Obsah předmětu pokrývá tyto okruhy: nekonečné množiny s důrazem na pojem

mohutnosti množin; binární relace s důrazem na relaci ekvivalence a uspořádání; celá čísla, relace modulo; základní algebraické struktury včetně konečných těles. Dále se předmět
zabývá grafy a jejich základními vlastnostmi. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01DMG
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7Z,ZKLineární algebraA8B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Soustředí se na spřízněné pojmy lineárního prostoru a lineární transformace (lineární nezávislost, báze a souřadnice) a matice

(determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla). Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii n-dimenzionálního prostoru (včetně skalárního
a vektorového součinu). Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01LAG

7Z,ZKMatematika-kalkulus1A8B01MC1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01MC1

7Z,ZKMatematika-vícedimenzionální kalkulusA8B01MCM
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

7Z,ZKMatematika-komplexní proměnná a integrální transformaceA8B01MCT
Cílem předmětu je vyložit základní principy analýzy v komplexním oboru a integrálních transformací. Komplexní analýza je dovedena do reziduové věty a jejích aplikací. S využitím
tohoto aparátu jsou dále vybudovány základy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace. Pozornost je věnována i aplikacím zejména pro řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

4Z,ZKOptimalizace a teorie herA8B01OGT
Předmět seznamuje studenty se základy optimalizace (zejména konvexní) a teorie her s ohledem na aplikace v odborných elektrotechnických předmětech a v teorii informace. Jsou

probrány základní vlastnosti konvexních množin a funkcí nutné pro porozumění úloze konvexního a lineárního programovaní. Pozornost je věnována dualitě v optimalizačních úlohách.
V druhé části předmětu jsou diskutovány modely strategických her založené na pojmu Nashovy rovnováhy, smíšené strategie a dále kooperativní herní modely.

5Z,ZKAlgoritmizace a programováníA8B14ADP
Cíl předmětu: Naučit studenty algoritmizovat základní i pokročilejší počítačové úlohy a naprogramovat je v jazyku C. Předmět je zaměřen na procedurální programování. Probírají se:
Struktura počítače, proměnné, datové typy, deklarace, operátory, výrazy, příkazy, funkce, předávání parametrů, pole, ukazatele, struktury, metodika překladu a ladění programů, funkce

preprocesoru, makra, podmíněný překlad, standardní knihovny, specifika programování systému přerušení počítače a metodika ladění programů.

2ZPočítačové algebraické systémyA8B17CAS
Cílem předmětu je seznámení studentů se základy promyšlené a efektivní práce v prostředí počítačových algebraických systemů (PAS) Maple, Matlab a Mathematica. Soustředíme

se na výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika - Calculus
1 a Lineární algebra. Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití CAS je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy

a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem. Ty lze později samostatně nebo v jiných předmětech dále rozvíjet. Výsledek
studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01CAS

4KZElektrické pole a obvodyA8B17EFC
5Z,ZKElektrodynamikaA8B17ELD

Předmět A8B17ELD (Elektrodynamika) je pokračováním předmětu A8B17EMT (Teorie elektromagnetického pole) a dále rozvijí v něm získané poznatky. Předmět začíná rozvojem
volného elektromagnetického pole do rovinných vln, zavede pojem vyzářené vlny a podrobně provede studenta problematikou vlny v přítomnosti rovinných rozhraní. Dále zavede

pojem vedené vlny a pojem přenosového vedení. Předmět je zakončen problematickou rozptylu vlny na překážce. Znalosti z předmětu jsou základem pro řadu odborných předmětů
magisterského studia.

7Z,ZKTeorie elektromagnetického poleA8B17EMTA
Předmět studenta seznámí s fyzikálními základy teorie elektromagnetického pole a jejich matematickým popisem. Konkrétněji studenta provede elektrostatikou, magnetostatikou,

zavede vazbu mezi časově proměnnými poli a bude ukončen náhledem na problematiku elektromagnetické vlny. Znalosti z předmětu jsou základem pro předmět A8B17ELD
(Elektrodynamika), pro studium teorie obvodů, teorie polovodičových součástek a řady odborných předmětů magisterského studia.

6Z,ZKAnalogové a aktivní obvodyA8B31AAC
Předmět A8B31AAC je zaměřen na výklad, matematický popis, analýzu a návrh základních analogových aktivních obvodů a funkčních bloků elektronických systémů na bázi základních

polovodičových elektronických součástí pracujících v lineárních i nelineárních režimech činnosti.

8Z,ZKTeorie obvodůA8B31CIR
Předmět A8B31CIR představuje kompletní systematický výklad teorie elektrických obvodů. Vychází z obecné fyzikální podstaty elektromagnetických jevů, elektrický obvod představuje
jako speciální, kvazistacionární případ elektromagnetického pole, definuje základní obvodové veličiny (napětí, proud) a základní obvodové prvky modelující všechny druhy skutečných
energetických interakcí. Předmět se orientuje výhradně na lineární elektrické obvody (tzv. spojité LTI systémy), seznamuje se základními principy a teorémy v teorii obvodů a s metodami

řešení lineárních obvodů pracujících v ustálených i přechodných režimech činnosti. Důsledně přitom rozlišuje metodiku řešení v časové a frekvenční oblasti. "Systémový? přístup
předmět uplatňuje při analýze přenosových vlastností a stability obvodů, a v teorii zpětné vazby. V závěru se předmět zabývá základy teorie diskrétních LTI systémů.

5Z,ZKTeorie datových sítíA8B32DNT
Předmět shrnuje základy architektur a technik používaných pro komunikaci a provoz datových sítí. Budou probrány běžné typy architektur sítě a základy metod pro správu toku dat v

sítích, sdílení společného média a kvality služby.

5Z,ZKDigitální zpracování signáluA8B32DSP
Předmět je zaměřen na základy číslicového zpracování signálů, systémy a metody pro číslicové zpracování signálů.

2ZÚvod do elektronických systémůA8B32IES
Motivační předmět. Syllabus je tvořen sadou demonstračních úloh a měření. Náplň je tematicky rozdělena a studenti si budou moci vybrat dle svých předchozích znalostí z následující
nabídky. Cílem je, aby si studenti s různorodým základem ze střední školy doplnili chybějící znalosti a dovednosti a získali představu o šíři záběru programu OES. Výsledek studentské

ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B32IES

6Z,ZKElektronické a optoelektonické součástkyA8B34EOD
V rámci předmětu se studenti seznámí s teorií, principy činnosti a vlastnostmi nejvýznamnějších elektronických a optoelektronických polovodičových prvků. Fyzikálních princip činnosti

a praktická realizace součástek je doplněna výkladem adekvátních modelů pro malý i velký signál a analýzou základních elektronických zapojení užívaných v analogové i číslicové
technice. V laboratořích se studenti seznámí s principy simulace činnosti polovodičových struktur a jejich návrhu, měřením charakteristik a extrakcí jejich elektrických parametrů, které

budou následně využijí při analýze základních zapojení využívající simulátoru PSPICE.

4Z,ZKFyzika pevných látekA8B34SST
Předmět, který je zaměřen na fyziku pevných látek, doplňuje partie statistické fyziky a dále seznamuje se základními vlastnostmi materiálů užívaných v elektronice, zejména polovodičů.

6Z,ZKDigitální komunikaceA8B37DCMA
Předmět pokrývá základy teorie digitální komunikace: modulace, klasické kódování, modely kanálu a základní principy dekódování. Výklad je systematicky budován v teoretické linii,

která umožňuje rozkrýt vnitřní vazby a principy. To umožní studentům vybudovat si znalosti a aktivním způsobem je užít při návrhu a konstrukci komunikačního systému. Předmět
vytváří základnu pro navazující pokročilé kurzy teorie komunikace.

5Z,ZKDigitální technikaA8B37DIT
Cílem kurzu je seznámit studenty s popisem kombinačních a sekvenčních logických obvodů, funkčních bloků a jejich návrhem. Bude uveden matematický i funkční popis, stejně jako
s algoritmy minimalizace výstupních i přechodových funkcí sekvenčních obvodů. Karnaughovy mapy, chování a časové parametry paměťových členů a konečných automatů Mealyho

a Moorova typu jsou nezbytnou součástí předmětu. Probíraná látka bude ověřována na návrhu typických číslicových obvodů. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B37DIT
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8Z,ZKSignály a soustavyA8B37SAS
Vyjádření spojitých a diskrétních signálů v časové a kmitočtové oblasti. Náhodné signály a jejich parametry. Základní informace o analogových modulacích a o jejich šumových poměrech.

Průpravný předmět pro další studium zaměřené na sdělování, měření a zpracování signálů.

6Z,ZKZpracování stochastických signálůA8B37SSP
Předmět poskytuje teoretické základy ve třech hlavních oblastech zpracování stochatických signálů: 1) teorie odhadu parametrů, 2) teorie detekce, 3) optimální a adaptivní filtrace.

Zpracování stochatických signálů tvoří klíčový teoretický základ pro řadu aplikací - digitální komunikace, zpracování audio a video signálů, radar, rádiovou navigaci, měření a
vyhodnocování experimentů, atd.

4KZElektronická měřeníA8B38EME
Předmět je zaměřen na výklad základních pojmů metrologie a aparátu nejistot měření. Seznamuje studenty se základními principy i s vybranými pokročilými metodami měření,

používanými zejména v elektronice, telekomunikacích a radiokomunikacích.

2ZProjektA8BPROJ2
4Z,ZKDiferenciální rovnice a numerikaB0B01DRN

Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby
výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických a diferenciálních a jejich soustav). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.Výsledek studentské

ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B0B01DRN

7Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB0B01PST
Předmět seznamuje se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zahrnuje popisy pravděpodobnosti, náhodných veličin, jejich rozdělení, charakteristik a operací s

náhodnými veličinami. Jsou vyloženy výběrové statistiky, bodové a intervalové odhady, základní testy hypotéz a metoda nejmenších čtverců. Základní pojmy a výsledky teorie
Markovových řetězců.

4KZEtika 1B0B16ET1
Poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu

jsou i diskuse, ve kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba přináší a hledat na ně společně odpovědi.

4KZFilozofie 1B0B16FI1
Probírají se postavy a myšlenky antické filozofie a vědy. Na historickém pozadí se otevírají i aktuální problémy dneška. Jde zejména o otázky související s rozvojem dnešní fyziky,

matematiky a přírodovědy, dále s rozvojem a společenskými aspekty techniky a otázek ekonomiky, etiky a politiky.

2ZKFilozofieB0B16FIL
Úvod do filosofie. Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice.

4KZHistorie 1B0B16HI1
Dějiny 20. století v Evropě a ve světě ? politika, války, revoluce, hospodářství, věda a technika, spolenost, kultura, ideologie. Historické kořeny a souvislosti naší současnosti. Vývoj

českých zemí a společnosti v středoevropském kontextu, otázka diskontinuity dějin a vyrovnání se s minulostí.

4KZHistorie vědy a techniky 1B0B16HT1
Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po

současnost.Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

2ZKHistorie techniky a ekonomikyB0B16HTE
Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie techniky a s hospodářskými a sociálními dějinami českých zemí a Československa v komparaci s vývojem evropského regionu 18. -
21. století. Cyklus přednášek se věnuje technickým a ekonomickým aspektům každodenního života jako nedílným kulturním, sociálním, technickým a ekonomickým fenoménm vývoje

české společnosti a na konkrétních příkladech ukazuje důležité momenty vlivu techniky a ekonomiky na rozvoj české společnosti od konce 18., v prběhu 19. - 21. století.

2ZKPsychologie pro manažeryB0B16MPL
Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti

manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si
procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda,
nikoli jako soubor povrchních klišé, indoktrinací a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena. Kurz je sestaven a

vyučován z pozice člověka, který se dané problematice 20 let intenzivně věnuje a většinu času se jí i živí. Kurz neobsahuje návody, jak se rychle a snadno zařadit mezi hvězdné lídry
a osvojit si myšlení první ligy. Kurz neobsahuje návody, jak vybabrat s druhými lidmi a získat nad nimi "psychologicky" navrch, protože to sice jde, ale odporuje to životním hodnotám
přednášejícího. Po absolvování předmětu budete snad informovanější, snad zkušenější, ale určitě ne šťastnější. Tento kurz nechválí ani psychology, ani manažery, ani manažerské

psychology. Studenti - pokud sháníte několik kreditů, ale studovat nechcete, nezapisujte si manažerskou psychologii. Každý semestr řada studentů skončí se zbytečně neuspokojivým
hodnocením D, E, i F. Tento předmět není automatická dávačka, jsem otravný pedagog, který po svých studentech požaduje plnění řady povinností. Na tento předmět se nepřipravíte
čtením banálních článečků o vnitřní motivaci a lidech, kteří jsou ve firmě to nejcennější, ani poslechem povrchních školeníček "soft skills" na YouTube. Budu vás nutit sledovat moje
přednášky a studovat z chatrných materiálů, v podstatě stejně, jako někdy v předminulém tisíciletí. Kolegové, opět jsem zavalen Vašimi žádostmi o nadlimitní zápis. Věřte, nemohu s

kapacitou předmětu nic dělat. Tento předmět není tak přínosný, jak si možná myslíte. Pokud o zápis opravdu stojíte, zkuste přemluvit někoho méně zaníceného, aby se odhlásil a
uvolnil Vám místo. Na Moodle je zavěšena řada souborů určených ke studiu. Pokud je na svém Moodlu nevidíte, dejte mi vědět. I když Manažerská psychologie vypadá jako jeden
předmět, je to ve skutečnosti asi deset předmětů pro více fakult a může se stát, že na jednotlivých profilech vznikne zmatek. SVI disponuje linky na záznamy některých přednášek.
Případné záznamy mají chatrnou obsahovou kvalitu a jsou určeny výhradně jako nástroj studia v krizových situacích. V žádném případě nepovoluji jejich šíření. V letním semestru

2022 předpokládáme výuku prezenční formou, ale kdo ví, jaká překvapení nám ještě pandemie přichystá, viďte.

4Z,ZKManažerská psychologieB0B16MPS
Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti

manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si
procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda,

nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

8Z,ZKFyzika 1B2B02FY1
V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou
vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové
znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech

staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do teoretické mechaniky, která studentům usnadní pochopení látky v následujících odborných předmětech.
Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti
jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti

využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2.

7Z,ZKFyzika 2B2B02FY2
Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na

termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si uvědomili univerzálnost
popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Závěrečné přednášky jsou věnovány kvantové mechanice. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají studentům sloužit při studiu řady odborných
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oblastí, se kterými se setkají během studia. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky jim pomohou orientovat se v nových technologiích a v základních principech fungování
některých elektronických prvků.

2KZAkademické psaníB3B04PSA
Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky,

rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Studenti se v předmětu seznámí s hlavními zásadami psaní odborných textů.

3KZPrezentaceB6B04PRE
Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu

prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.

15ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP15
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová

katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

2KZAcademic WritingBE9M04AKP
Cíl tohoto kurzu není zvýšit studentovu úroveň angličtiny, ale zlepšit dovednosti v oblasti akademického psaní. Tento kurz není příležitost pro studenty nechat si zkontrolovat či opravit

své texty - cílem tohoto kurzu je, aby byl student schopen psát (lépe) anglicky na akademické úrovni. Předpokládaná úroveň angličtiny na začátku kurzu je B2-Upper-Intermediate.
Pokud je stávající úroveň angličtiny studenta příliš nízká, musí si student své znalosti samostatně zlepšit (mimo tento kurz). Pravidelným psaním v angličtině během tohoto kurzu si

studenti přirozeně zvýší svou úroveň angličtiny.

2KZPresentation SkillsBE9M04PRE
Celkový cíl tohoto kurzu je rozvíjet komunikační a jazykové dovednosti za účelem plánování a realizace efektivní prezentace. Studenti budou provedeni postupně skrze všechny klíčové

body prezentování - od jejich přípravy a schopnost představit se až k závěrečnému shrnutí. Studenti jsou pomocí interaktivních metod instruováni k úspěšnému předávání svých
myšlenek a nápadů v logickém pořadí a uspořádaných celcích, to vše stručně, jasně a výstižně. Důraz je kladen na nezávislé kritické myšlení a na správnou formulaci prezentovaných

myšlenek. Během tohoto kurzu si studenti procvičí dovednosti, které jim umožní stát se lepšími řečníky a přednášejícími.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:35 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Softwarové inženýrství a technologie

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Softwarové inženýrství a technologie
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Softwarové inženýrství a technologie
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ1P+1C3KZPrezentace
Jitka  Pinková,  Dana  Saláková  Jitka  Pinková Dana  Saláková (Gar.)

B6B04PRE

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ2P+2C+2D5Z,ZKZáklady algoritmizace
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B6B36ZAL

PZ2P+2S+2D5Z,ZKZáklady diskrétní matematiky
Jaroslav  Tišer,  Matěj  Novotný  Jaroslav  Tišer Jaroslav  Tišer (Gar.)

B6B01ZDM

PZ4P+4L+2D3KZ
Základy multimediální tvorby
Lucie  Svobodová,  Roman  Berka,  František  Rund  Roman  Berka Roman 
Berka (Gar.)

B6B39ZMT

PZ4P+2L+2D6Z,ZKZáklady počítačových systémů
Michal  Lucki,  Tomáš  Zeman,  Jiří  Novák  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B6B38ZPS

PZ4P+4C+2D3KZZáklady projektového řízení
Pavel  Náplava  Pavel  Náplava Pavel  Náplava (Gar.)

B6B36ZPR

PZ2P+2C+3D5Z,ZKZáklady webových aplikací
Martin  Klíma,  Martin  Mudra,  Petr  Huřťák  Martin  Klíma Martin  Klíma (Gar.)

B6B39ZWA

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PL4P+2C+2D7Z,ZKLineární algebra
Jiří  Velebil,  Alena  Gollová,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

B6B01LAG

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

PL2P+3C+3D6Z,ZKSběr a modelování požadavků
Martin  Komárek  Martin  Komárek Martin  Komárek (Gar.)

B6B36SMP

PL2P+2C+2D5Z,ZKTestování softwaru
Miroslav  Bureš,  Karel  Frajták  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36TS1

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L0C0Z,ZK
Anglický jazyk B2 - zkouška
Dana  Saláková,  Michael  Ynsua,  Petra  Jennings,  Pavla  Péterová,  Erik Peter 
Stadnik,  Jonathan Michael  Daly,  Markéta  Havlíčková  Petra  Jennings   Dana 
Saláková (Gar.)

B0B04B2Z

PZ2P+2C+2D5KZEnterprise architektury
Petr  Křemen,  Petr  Aubrecht  Petr  Křemen Petr  Křemen (Gar.)

B6B36EAR

PZ2P+2S+2D5Z,ZKMatematická analýza
Natalie  Žukovec  Natalie  Žukovec Natalie  Žukovec (Gar.)

B6B01MAA

PZ2P+2C+4D6Z,ZKObjektový návrh a modelování
David  Kadleček,  David  Kukačka  David  Kadleček David  Kadleček (Gar.)

B6B36OMO

PZ
2P + 2C

+ 3D
5Z,ZKPočítačové sítě

Tomáš  Vaněk,  Leoš  Boháč,  Zbyněk  Kocur  Ján  Kučerák Leoš  Boháč (Gar.)
B6B32PSI

PZ2P+2C+2D4KZProgramování v C/C++
Karel  Richta  Karel  Richta Karel  Richta (Gar.)

B6B36PJC

PZ2P+2S+2D5Z,ZK
Základy podnikání
Martin  Dobiáš,  Jiří  Vašíček,  Martin  Horák,  Josef  Černohous,  Blanka  Kučerková 
Martin  Dobiáš Martin  Dobiáš (Gar.)

B6B16ZPD

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+3C+3D6Z,ZKDatové struktury a algoritmy
Karel  Richta  Karel  Richta Karel  Richta (Gar.)

B6B36DSA

PL2P+2S+3D4KZInformační systémy
Pavel  Náplava,  Jan  Kočí  Pavel  Náplava Pavel  Náplava (Gar.)

B6B16INS

PL2P+2C+2D5Z,ZKNávrh softwarových systémů
Jiří  Šebek  Jiří  Šebek Jiří  Šebek (Gar.)

B6B36NSS

PL2P+2S+1D4Z,ZK
Pravděpodobnost a statistika
Kateřina  Helisová,  Jakub  Staněk,  Miroslav  Korbelář,  Veronika  Sobotíková 
Kateřina  Helisová Kateřina  Helisová (Gar.)

B6B01PST

PL3P+2C+3D6Z,ZKŘízení softwarových projektů
Miroslav  Bureš,  Karel  Frajták  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36RSP

PV
Min/MaxMin. předm.

4
Povinně volitelné předměty
B6B32DSV,B6B16FIP,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

BSITMPV
20/78

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ
2P + 2L

+ 2D
5Z,ZKKryptografie a bezpečnost

Tomáš  Vaněk  Petr  Hampl Tomáš  Vaněk (Gar.)
B6B32KAB

PZ3P+1S+1D4Z,ZKPrávo pro IT
Martin  Dobiáš,  Michal  Briaský  Martin  Dobiáš Martin  Dobiáš (Gar.)

B6B16PIT

PL,Z2s6KZ
Semestrální projekt
Jiří  Vokřínek,  Martin  Tomášek,  Jiří  Šebek,  Ivan  Jelínek  Jiří  Vokřínek Jiří 
Vokřínek (Gar.)

B6B36PRO

PV
Min/MaxMin. předm.

4
Povinně volitelné předměty
B6B32DSV,B6B16FIP,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

BSITMPV
20/78

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předmětyBSTMVOLSI

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

PV
Min/MaxMin. předm.

4
Povinně volitelné předměty
B6B32DSV,B6B16FIP,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

BSITMPV
20/78

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předmětyBSTMVOLSI

0/999
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Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/MaxMin. předm.

4
Povinně volitelné předmětyBSITMPV

20/78
Metody pro plánování a rozhodová ...B6B16MPRFinance a podnikáníB6B16FIPDistribuované systémy a výpočtyB6B32DSV

Pokročilé síťové technologieB6B32ST2Multimedia 2B6B37MM2Multimedia 1B0B39MM1

Programování grafikyB0B39PGRProcesní řízeníB6B16ISPPrincipy tvorby mobilních aplika ...B6B39PDA

Telekomunikační sítěB6B32TKSSpráva počítačových sítíB6B36SPSSíťové operační systémyB6B32SOS

Získávání marketingových informa ...B6B16ZMIVývoj klientských aplikací v Jav ...B0B39KAJTestování uživatelských rozhraníB6B39TUR

3D modelováníB6B39TDM

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předmětyBSTMVOLSI

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

0Z,ZKAnglický jazyk B2 - zkouškaB0B04B2Z
Závěrečná zkouška v modulu Angličtiny, která odpovídá certifikované mezinárodní zkoušce; student se známkou A nebo B získá potvrzení o dosažení úrovně B2 SERR, jež potřebuje

pro výjezd na zahraniční stáž.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

5Z,ZKVývoj klientských aplikací v JavascriptuB0B39KAJ
Předmět se věnuje primárně technologiím pro tvorbu client-side aplikací v prostředí internetu. Absolventům nabídne postupy, s jejichž pomocí lze vytvářet bohatá uživatelská rozhraní

pro nejrůznější aplikace a koncová zařízení. Odborníci z praxe absolventy seznámí s konkrétními problémy, s nimiž se potýkali, a se způsoby, jak se s nimi vyrovnat.

6Z,ZKMultimedia 1B0B39MM1
Předmět vybaví studenty potřebnými znalostmi nezbytnými pro přípravu a zpracování multimediálního obsahu s využitím škály nástrojů podporujících různé kreativní přístupy. Přednášky
jsou zaměřeny na prezentaci standardů, technologií, metod a postupů, které jsou v současné době používané v tvůrčím procesu jak v komerční tak i alternativní tvorbě. Prezentovaná
témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody, technická zařízení pro pořizování videa, osvětlování a
osvětlovací technika. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Součástí kurzu je i vypracování projektu s využitím zmíněných technologií a

nástrojů. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B39MM1

6Z,ZKProgramování grafikyB0B39PGR
Studenti se seznámí s architekturou moderních grafických karet a naprogramují jednoduchou interaktivní 3D grafickou aplikaci s využitím rasterizace. Zároveň se naučí základním

pojmům a principům používaným v počítačové grafice, jako jsou např. rasterizační zobrazovací řetězec (postup zobrazování scény), souřadnicové systémy a geometrické transformace
a filtrování textur. Získají tedy znalosti, které jim usnadní orientaci v oblasti počítačové grafiky a stanou se slušnými základy nezbytnými pro profesionální růst, například při programování

grafických karet (GPU) a animací. Cvičení probíhá v počítačové laboratoři. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s konkrétní knihovnou (OpenGL).

7Z,ZKLineární algebraB6B01LAG
Náplní předmětu je standardní úvod do lineární algebry. Jedná se zejména o pojmy lineárního prostoru a lineárního zobrazení, o pojem matice (především matice lineárního zobrazení),
o definice operací s maticemi a o pojem inversní matice. Dále budou probrána vlastní čísla lineárních zobrazení a skalární součin. Teorie bude vybudována jak nad reálnými čísly, tak

nad obecným tělesem . Teoretické pojmy budou aplikovány na problematiku řešení lineárních soustav, základní úvahy z geometrie a teorie kódů.

5Z,ZKMatematická analýzaB6B01MAA
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Pokrývá základní vlastnosti funkcí, limitu funkcí, derivaci a její aplikace (průběh funkce, Taylorův

polynom), určitý/neurčitý integrál s aplikacemi, posloupnosti a řady.

4Z,ZKPravděpodobnost a statistikaB6B01PST
Studenti se seznámí se základními pravděpodobnostními modely a statistickými metodami používanými v praxi k analýze dat týkajících se výsledků náhodných událostí. Předmět

pokrývá základní partie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Úvodní část je zaměřena na klasickou pravděpodobnost včetně podmíněné pravděpodobnosti. Další část se věnuje
teorii náhodných veličin a jejich rozdělení, příkladům nejdůležitějších typů diskrétních a spojitých rozdělení, číselným charakteristikám náhodných veličin, jejich nezávislosti, součtům

a transformacím. Pravděpodobnostních znalostí je pak využito při popisu statistických metod pro odhady parametrů rozdělení a testování hypotéz.

5Z,ZKZáklady diskrétní matematikyB6B01ZDM
Začátek je věnován tématům, která nepotřebují pokročilé znalosti a složité matematické pojmy. Na tématech z kombinatoriky a teorie grafů se vybuduje dostatečná zásoba ilustrativních
příkladů, které usnadní přechod k více abstraktním pojmům jako relace a mohutnost množin. S touto průpravou pak bude možné přistoupit k formální výstavbě výrokového a eventuelně

predikátového počtu.
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3KZPrezentaceB6B04PRE
Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu

prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.

5Z,ZKFinance a podnikáníB6B16FIP
Náplní předmětu je úvod do principů účetnictví a aplikace účetních zásad. Výklad pojmů jako jsou náklady, výnosy, zisk a cash flow. Předmět seznamuje studenty s odepisováním a

oceňováním hmotného a nehmotného majetku. Předmět je zaměřen na finanční výkazy firmy, jejich interpretaci a analýzu. Seznamuje studenty se způsoby dlouhodobého a krátkodobého
financování firmy a s jejich důsledky na ekonomiku projektů i celé firmy. Studenti se podrobně seznámí s kritérii ekonomické efektivnosti projektů (NPV, IRR, návratnost). Součástí

předmětu jsou i modely pro stanovení hodnoty firmy jako celku.

4KZInformační systémyB6B16INS
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich
použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je
seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu.
Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření
systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou bezpečnosti, provozu, podpory a údržby

informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

5Z,ZKProcesní řízeníB6B16ISP
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení.V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu,
rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti.

Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru a analýzy informací o zákazníkovi, fázi popisu chování
zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů ve vybraném nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

5Z,ZKMetody pro plánování a rozhodováníB6B16MPR
Klasifikace rozhodovacích situací, rozhodování jako proces, okolí rozhodovací úlohy, racionalita v rozhodování. Analýza SWOT a PEST. Rozhodování za rizika a neurčitosti, identifikace
rizikových faktorů okolí rozhodovací úlohy, jistotní ekvivalent, postoj rozhodovatelů k riziku, metody pro rozhodování za rizika a neurčitosti.Vícekriteriální rozhodování - klasifikace úloh,

tvorba hodnotících kritérií a způsoby zahrnutí preferencí rozhodovatelů, metody zjišťování vah. Vektorová lineární optimalizace a vazba na řešení úloh LP, komplexní hodnocení
alternativ. Typické chyby při identifikaci, formalizaci a řešení rozhodovacích úloh v manažerské praxi.

4Z,ZKPrávo pro ITB6B16PIT
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy platné právní úpravy podnikání v České republice a s vybranými právními instituty jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich
praktické využití při výkonu podnikatelské činnosti nebo řízení pracovních kolektivů či projektových týmů v oblasti informačních technologií. Studenti by si měli osvojit základní právní
terminologii a dokázat se orientovat v systému práva České republiky. Absolvent programu softwarové technologie a management získá odpovídající praktické znalosti z oblasti práva

a bude schopen v konkrétních situacích správně postupovat či efektivně kooperovat s příslušnými odborníky.

5Z,ZKZískávání marketingových informacíB6B16ZMI
Vývojové fáze managementu odpovídají změnám základních principů podnikatelské politiky. S uplatněním tržní orientace souvisí marketingová koncepce managementu, která, mimo

jiné, určuje způsoby, formy a obsah informací získávaných pro strategicko-taktické a operativní řízení firmy. Základem marketingu jako souboru funkcí je poznávací stránka, to je
marketingový výzkum, zabezpečující marketingový informační systém - základnu pro manažerské rozhodování. Konkrétněji jde o analýzu informací o stavu a vývoji makroprostředí,
trhu, konkurence, odbytových a prodejních cest, včetně posouzení stavu vlastní firmy. Dalším významným relevantním zdrojem informací je analýza nákupního chování zákazníka

jako nutný základ řešení problematiky segmentace trhu a zacílení podnikatelské činnosti. Marketingový výzkum jako proces zahrnuje přípravu, sestavení projektu, sběr sekundárních
a primárních dat, kvalitativní a kvantitativní výzkum, zpracování, analýzu a interpretaci. Aplikace marketingového výzkumu na různé oblasti, činnosti a různé formy organizace a řízení.

Předmět je koncipován projektově, vede ke skupinovému ověření marketingového výzkumu na dostupných příkladech. Daná problematika se týká jak trhu B2C, tak trhu B2B.

5Z,ZKZáklady podnikáníB6B16ZPD
Náplní předmětu je standardní úvod do ekonomiky podniku a podnikání, kde jsou studenti seznámeni se základními principy podnikatelské činnosti. Jedná se zejména o vybrané právní
formy podnikání, daňový systém, rozvaha, výsledovka, metody kalkulace nákladů, analýzy bodu zvratu, principy úrokového počtu, zdroje krátkodobého a dlouhodobého financování

firmy, kritéria ekonomické efektivnosti apod. Předmět se dále zaměřuje na principy marketingové koncepce firmy a základní metody analýzy trhu, zákazníků, konkurence, komunikace
a distribuce pro potřeby podnikatelského plánu.

5Z,ZKDistribuované systémy a výpočtyB6B32DSV
Předmět je zaměřen na technologie podporující distribuovaný výpočet: na mechanismy zajišťující spolehlivé, efektivní a bezpečné propojení aplikačních procesů, programová rozhraní

komunikačních kanálů a současné middleware technologie. Podstatná část přednášek je věnována typickým technikám distribuovaného výpočtu: zabezpečení kauzality výpočtu,
zajištění výlučného přístupu, zvládnutí zablokování, ochraně proti výpadkům, mobilitě výpočtu a bezpečnosti.

5Z,ZKKryptografie a bezpečnostB6B32KAB
Předmět představuje základní zdroj informací pro získání přehledu v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. Studenti se seznámí s používanými symetrickými a asymetrickými

šifrovacími algoritmy a hashovacími funkcemi. V druhé části semestru je pozornost zaměřena na kryptografické protokoly. Studenti poznají princip a využití nejrozšířenějších
kryptografických protokolů, se kterými mohou přijít do styku v běžném životě, pochopí způsoby zabezpečení mobilních sítí, datových sítí. Počítačová cvičení demonstrují možnosti

kryptoanalýzy různých druhů šifer. V cyklu laboratorních úloh budou mít studenti možnost si prakticky vyzkoušet vlastnosti, výhody a nevýhody různých technologií pro zabezpečení
datové a hlasové komunikace.

5Z,ZKPočítačové sítěB6B32PSI
Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice

rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy
programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a

konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou částečně seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových
aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

5Z,ZKSíťové operační systémyB6B32SOS
Síťové operační systémy, Linux, Unix. Nástroje pro administraci a správu sítí, vedení a správa dokumentace. Absolvent bude seznámen se základními pojmy a postupy při administraci

OS typu UNIX. Získá základní dovednosti pro porozumění základům operačních systémů a jejich konfiguraci na platformě x86.

5Z,ZKPokročilé síťové technologieB6B32ST2
Předmět Pokročilé síťové technologie rozšiřuje znalosti studentů v oblasti moderních síťových technologií. Kurs je prakticky orientován a je zaměřen na pokročilé programování

směrovačů a přepínačů. Studenti se např. prakticky seznámí s problematiku přepínaných virtuálních sítí, WAN technologiemi a protokolem IPv6. Předmět také seznámí studenty s
novými trendy softwarově definovaných síti (SDN) a metodami jejich programování.

5Z,ZKTelekomunikační sítěB6B32TKS
Předmět se zabývá telekomunikačními sítěmi z různých hledisek, od fyzikálních základů přes strukturu až po aplikace. Seznamuje se základními pojmy a principy v oblasti sdělování,
službami poskytovanými telekomunikačními sítěmi, hodnocením kvality služeb, s pojmy provozního inženýrství a dimenzování prvků sítí. Využití těchto principů a metod je doloženo

na konkrétních sdělovacích sítích - ISDN, přenosu dat, pevných i mobilních.
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6Z,ZKDatové struktury a algoritmyB6B36DSA
Předmět slouží pro seznámení se složitostí algoritmů a metodami jejího odhadu. Probírají se zde základy matematické indukce, rekurzivních algoritmů, typické příklady datových

struktur, algoritmy řazení a vyhledávání. Jako doplněk pak NP-úplnost a související problémy.

5KZEnterprise architekturyB6B36EAR
Předmět poskytne přehled architektur enterprise informačních systémů s důrazem na technologie Spring a Enterprise Java Edition. Studenti se seznámí s nejběžnějšími enterprise
architekturami a příslušnými návrhovými vzory. Důraz bude kladen zejména na principy inversion of control, dependence injection a životní cyklus Java bean. Studenti ve dvojicích

vypracují samostatnou semestrální úlohu, jejímž cílem bude vyvinutí jednoduché enterprise aplikace.

5Z,ZKNávrh softwarových systémůB6B36NSS
Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury system. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu.
Modelování chování a vzory chování. Návrh logické architektury - styly a vzory. Návrh perzistentní vrstvy systému. Jazyk OCL a návrh byznys vrstvy. Rozhraní system. Bezpečnost

systému a aspektově orientované programování.

6Z,ZKObjektový návrh a modelováníB6B36OMO
V dnešní době se ukazuje, že neexistuje jediný správný přístup pro modelování a implementaci softwarové aplikace. Namísto toho je vhodné problém dekomponovat a na jednotlivé
moduly, vrstvy, podproblémy aplikovat pro ně vhodné přístupy. Tento předmět ukazuje jak využít objektového a funkcionálního programování, principů z mikroservisních a reaktivních
architektur pro návrh moderních aplikací, které nejen fungují, ale splňují i nefunkční požadavky na modularitu, flexibilitu, rozšiřitelnost, škálovatelnost, performance a vysokou dostupnost.

4KZProgramování v C/C++B6B36PJC
Předmět je základním kurzem programování v C a C++. Předpokládá se, že studenti zvládli základy algoritmizace a zvládají principy objektového návrhu. Postupně jsou probrány
datové typy jazyků C a C++, ukazatelé, funkce a atruktura programu, třídy a objekty. Po splnění předmětu by měl být sudent schopen programovat komplexní aplikace v C/C++.

6KZSemestrální projektB6B36PRO
Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

6Z,ZKŘízení softwarových projektůB6B36RSP
Předmět po uvedení základní teorie začíná přehledem metod a technik pro vytváření projektového plánu včetně metod odhadování pracnosti softwarového projektu. Na tuto část

navazuje představení současných metodik vývoje software, zahrnujících jak klasické, tak agilní metody. Součástí této částí je srovnání a zhodnocení těchto metod včetně představení
případových studií v této oblasti. Další část předmětu se zabývá technickými souvislostmi řízení softwarového projektu a procesu vývoje a principy zajištění kvality projektových výstupů.
Zde se nejedná o přímé testování software, které je předmětem jiného kurzu, ale o metody revizí specifikací a projektové dokumentace, procesu opravy chyb a principů efektivního

vývoje software.

6Z,ZKSběr a modelování požadavkůB6B36SMP
Předmět pokrývá problematiku požadavků na software od stručného zachycení prvotního nápadu až po správu změnových požadavků na již nasazené rozsáhlé projekty. Kromě

problematiky textové dokumentace požadavků se studenti především naučí správně používat nejrozšířenější grafickou notaci UML.

5Z,ZKSpráva počítačových sítíB6B36SPS
Předmět poskytuje základní dovednosti zaměřené na správu síťových technologií a služeb a zajištění jejich bezpečnosti. Staví na znalostech síťových technologií používaných při

výstavbě sítí TCP/IP získaných v předmětu Počítačové sítě.

5Z,ZKTestování softwaruB6B36TS1
Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní
terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu
bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací

strategie včetně základů plánování testů. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

5Z,ZKZáklady algoritmizaceB6B36ZAL
Náplň předmětu je koncipována s důrazem na návrh algoritmů, datovou abstrakci a jejich implementaci tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a

dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat. V předmětu je také kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu
použitelných programů. Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad implementací algoritmů tak, aby studenti byli schopni zvolit vhodný programovací jazyk pro realizaci

konkrétní úlohy a vyhnuli se nevhodné preferenci konkrétního jazyka jen proto, že v něm začínali. Také z tohoto důvodu bude pro demonstraci vybraných algoritmů použit jednoduchý
programovací jazyk, který umožní přímočarou implementaci algoritmů blízkou zápisu v pseudo-kódu. Mezi uvažované kandidáty patří skriptovací jazyky Python, Lua nebo Ruby.

Přednášky budou založeny na demonstraci motivačních programů a prezentaci programových konstruktů a implementaci algoritmů dávající do souvislosti teoretické vlastnosti algoritmů
s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. V závěru semestru budou

stručně představeny základní vlastnosti programovacích jazyků Java a C, které budou detailně probírány v navazujících semestrech. Praktická cvičení jsou zaměřena na získání a
procvičování programovacích návyků tak, aby byli studenti schopni samostatně vytvářet čitelné kódy a pracovat tak na větších softwarových projektech a ve větších projektových

týmech. Z tohoto důvodu bude vyžadováno odevzdání úloh prostřednictvím systému pro správu verzí (např. prostřednictvím fakultní platformy gitlab), který bude odevzdávanou úlohu
také automaticky ověřovat a testovat robustnost ošetření vstupních hodnot. V prvních týdnech semestru budou studenti seznámeni s vývojovým prostředím a způsobem odevzdávání
úloh. Na následujících cvičeních budou zadávány domácí úlohy vycházející a rozšiřující zadání úloh řešených na cvičení. Rozsah těchto úloh bude volen tak, aby bylo možné úlohy
stihnout v rámci dedikované časové dotace domácí práce do příštího cvičení. Pozdní odevzdání (též v případě úloh řešených na cvičení) bude možné s příslušnou bodovou ztrátou,

která bude úměrná době odevzdání po termínu. Hlavní motivací těchto úloh je kromě pravidelného programování studenty přimět k průběžné práci a postupnému plnění úloh.
Sekundárním cílem je také poskytnout studentům zkušenost s odhadem časové náročnosti implementačních prací, který bude podpořen záznamem historie odevzdávání ze systému
pro správu verzí. Studenti budou v průběhu semestru získávat body za odevzdané úlohy a programovací písemky. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost a efektivitu

kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

3KZZáklady projektového řízeníB6B36ZPR
V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít i mimo oblast IT projektů. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student
také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu). Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.

5Z,ZKMultimedia 2B6B37MM2
Předmět se navzájem doplňuje s předmětem MM1 a zaměřuje se na hlubší proniknutí do oblasti metod zpracování multimediálního signálu a fyzikálních principů využívaných při jeho
snímání, přenosu a reprodukci. Jedna část předmětu je věnována vnímání vizuálního podnětu a barev člověkem a zohlednění těchto poznatků při práci s videosignálem v praxi. Další
a podstatná část předmětu je věnována metodám zpracování a syntézy zvuku a předmět je zakončen tématy věnovanými metodám kreativní práce se zvukem. Cvičení jsou zaměřena

na laboratorní experimenty v multimediálním komplexu katedry radioelektroniky, popř. IIM. Předmět je optimalizován pro informatické obory.

6Z,ZKZáklady počítačových systémůB6B38ZPS
Úvodní téma seznámí studenty se základními pojmy výpočetní techniky a počítačových sítí, přednáška představí předmět jako celek a měla by zvýšit zájem o jeho náplň. Následující
přednášky jsou zaměřeny na úvodní seznámení studentů s číslicovou technikou, vnitřní strukturou a funkcí procesoru a jeho instrukční sadou. Budou představeny běžné i specielní
architektury a specializované instrukční sady, způsoby zvyšování výkonu procesoru a jejich meze. Z těchto znalostí pak bude vycházet výklad architektury počítačů, seznámení s

pamětmi a jejich kategorizací z hlediska funkčních principů i aplikačního využití. Studenti se seznámí s typickými periferiemi počítačů a s funkčními principy jejich rozhraní. Následující
přednášky jsou zaměřeny na seznámení se s problematikou operačních systémů, multitaskingu, meziprocesové komunikace a synchronizace, správy prostředků a virtualizace.

Navazující přednáška se bude věnovat problematice počítačových sítí - nejprve obecně (OSI model) a poté konkrétněji úvodem do protokolů TCP/IP. Podrobněji bude popsán diskový
subsystém včetně rozdělení disku, souborových systémů a přístupových práv. Závěr bude věnován základům elektroniky a optoelektroniky, budou představeny typické problémy

motivující studenty k dalšímu prohlubování znalostí v této oblasti formou samostudia.
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6Z,ZKPrincipy tvorby mobilních aplikacíB6B39PDA
Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací .Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené
s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení. Důraz je kladen na maximální využití informací o prostředí, ve kterém je mobilní aplikace používána. Předmět není zaměřen na
seznámení studentů základní programovací techniky pro vývoj mobilních aplikací - tuto dovednost student buď má, nebo si ji osvojí samostudiem.Výsledek studentské ankety předmětu

je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B6B39PDA

5KZ3D modelováníB6B39TDM
Studenti praktickou cestou získají potřebné znalosti pro vytváření geometrie 3D modelů (polygonální, Nurbs a subdividion technika modelování), nastavení materiálů a světel a vytvoření

krátkého animovaného filmu. Dále si vyzkouší práci se zařízením pro záznam tvaru objektu (3D laser scanner) a pro záznam pohybu postavy (Motion Capture).

5Z,ZKTestování uživatelských rozhraníB6B39TUR
Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy testování uživatelských rozhraní v kontextu moderního paradigmatu User-Centered Design. Přednášky pokrývají

nejdůležitější okruhy dané problematiky tak, aby studenti mohli testovat uživatelská rozhraní se znalostí kontextu daném kromě jiného i životním cyklem software. Důležitou součástí
výuky je i problematika speciálních uživatelských rozhraní (pro tělesně postižené uživatele, rozhraní pro mobilní zařízení apod.). V rámci cvičení projdou studenti celým cyklem návrhu
testu včetně vytvoření infrastruktury zajištění testu a uvažování etických hledisek v průběhu testování. Nedílnou součástí testování je i metodika vyhodnocování testů, se kterou budou

studenti seznámeni.

3KZZáklady multimediální tvorbyB6B39ZMT
Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického

návrhu a jeho implementaci ve webovém prostředí. Předmět je organizován v rámci blokové výuky, kdy v rámci čtyř dnů studenti postupně absolvují jednotlivé části kurzu rozděleného
na 2 přednášky a 2 dílny v každém dnu, ve kterých proběhne praktická část. Studenti si zde budou osvojovat praktické zásady při akvizici a zpracování multimediálního obsahu přičemž
budou využívat několik různých typů nástrojů na úrovni aplikací a na úrovni jednoduchého kódu.Veškeré nabyté znalosti studenti uplatní v rámci posledního dne věnovaného vlastnímu

návrhu a jeho uplatnění v rámci webového projektu. Po absolvování předmětu studenti zrealizují vlastní samostatný projekt a po jeho odevzdání budou hodnoceni.

5Z,ZKZáklady webových aplikacíB6B39ZWA
Předmět je zaměřen na základní dovednosti tvorby a údržby webových prezentací. Skládá se z části návrhu struktury webové prezentace (HTLM), grafického návrhu (CSS) a dynamiky
na straně klienta (Javascript). Následuje serverová část aplikace v jazyce PHP 7, kde se absolventi naučí zpracovávat formuláře a vytvořit jednoduchou webovou aplikaci. Předmět je

zakončen zápočtem a zkouškou.

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:36 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Softwarové inženýrství a technologie - společný 1. ročník

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Softwarové inženýrství a technologie - společný 1. ročník
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Softwarové inženýrství a technologie
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ2P+2C+8D6Z,ZKZáklady algoritmizace
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36ZAL

PZ2P+2S+2D5Z,ZKZáklady diskrétní matematiky
Jaroslav  Tišer,  Matěj  Novotný  Jaroslav  Tišer Jaroslav  Tišer (Gar.)

B6B01ZDM

PZ4P+4L+2D3KZ
Základy multimediální tvorby
Lucie  Svobodová,  Roman  Berka,  František  Rund  Roman  Berka Roman 
Berka (Gar.)

B6B39ZMT

PZ4P+2L+2D6Z,ZKZáklady počítačových systémů
Michal  Lucki,  Tomáš  Zeman,  Jiří  Novák  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B6B38ZPS

PZ2P+2C+5D5KZ
Základy softwarových projektů
Jitka  Pinková,  Martin  Dobiáš,  Pavel  Náplava  Pavel  Náplava Pavel  Náplava
(Gar.)

B6B36ZSO

PZ2P+2C+3D5Z,ZKZáklady webových aplikací
Martin  Klíma,  Martin  Mudra,  Petr  Huřťák  Martin  Klíma Martin  Klíma (Gar.)

B6B39ZWA

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PL4P+2C+2D7Z,ZKLineární algebra
Jiří  Velebil,  Alena  Gollová,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

B6B01LAG

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

PL2P+3C+3D6Z,ZKSběr a modelování požadavků
Martin  Komárek  Martin  Komárek Martin  Komárek (Gar.)

B6B36SMP

PL2P+2C+2D5Z,ZKTestování softwaru
Miroslav  Bureš,  Karel  Frajták  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36TS1

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKZáklady algoritmizaceB0B36ZAL
Předmět klade důraz na návrh algoritmů, datovou abstrakci a jejich implementaci tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně
využít programových prostředků pro zpracování dat. V předmětu je také kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů.
Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad implementací algoritmů tak, aby studenti byli schopni zvolit vhodný programovací jazyk pro realizaci konkrétní úlohy a vyhnuli

se nevhodné preferenci konkrétního jazyka jen proto, že v něm začínali.

7Z,ZKLineární algebraB6B01LAG
Náplní předmětu je standardní úvod do lineární algebry. Jedná se zejména o pojmy lineárního prostoru a lineárního zobrazení, o pojem matice (především matice lineárního zobrazení),
o definice operací s maticemi a o pojem inversní matice. Dále budou probrána vlastní čísla lineárních zobrazení a skalární součin. Teorie bude vybudována jak nad reálnými čísly, tak

nad obecným tělesem . Teoretické pojmy budou aplikovány na problematiku řešení lineárních soustav, základní úvahy z geometrie a teorie kódů.

5Z,ZKZáklady diskrétní matematikyB6B01ZDM
Začátek je věnován tématům, která nepotřebují pokročilé znalosti a složité matematické pojmy. Na tématech z kombinatoriky a teorie grafů se vybuduje dostatečná zásoba ilustrativních
příkladů, které usnadní přechod k více abstraktním pojmům jako relace a mohutnost množin. S touto průpravou pak bude možné přistoupit k formální výstavbě výrokového a eventuelně

predikátového počtu.

6Z,ZKSběr a modelování požadavkůB6B36SMP
Předmět pokrývá problematiku požadavků na software od stručného zachycení prvotního nápadu až po správu změnových požadavků na již nasazené rozsáhlé projekty. Kromě

problematiky textové dokumentace požadavků se studenti především naučí správně používat nejrozšířenější grafickou notaci UML.

5Z,ZKTestování softwaruB6B36TS1
Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní
terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu
bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací

strategie včetně základů plánování testů. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

5KZZáklady softwarových projektůB6B36ZSO
V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít nejenv oblasti IT projektů, ale obecně při řešení jakéhokoliv problému, který lze za projekt

považovat. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu),
právních a ekonomických aspektů projektu. Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.

6Z,ZKZáklady počítačových systémůB6B38ZPS
Úvodní téma seznámí studenty se základními pojmy výpočetní techniky a počítačových sítí, přednáška představí předmět jako celek a měla by zvýšit zájem o jeho náplň. Následující
přednášky jsou zaměřeny na úvodní seznámení studentů s číslicovou technikou, vnitřní strukturou a funkcí procesoru a jeho instrukční sadou. Budou představeny běžné i specielní
architektury a specializované instrukční sady, způsoby zvyšování výkonu procesoru a jejich meze. Z těchto znalostí pak bude vycházet výklad architektury počítačů, seznámení s

pamětmi a jejich kategorizací z hlediska funkčních principů i aplikačního využití. Studenti se seznámí s typickými periferiemi počítačů a s funkčními principy jejich rozhraní. Následující
přednášky jsou zaměřeny na seznámení se s problematikou operačních systémů, multitaskingu, meziprocesové komunikace a synchronizace, správy prostředků a virtualizace.

Navazující přednáška se bude věnovat problematice počítačových sítí - nejprve obecně (OSI model) a poté konkrétněji úvodem do protokolů TCP/IP. Podrobněji bude popsán diskový
subsystém včetně rozdělení disku, souborových systémů a přístupových práv. Závěr bude věnován základům elektroniky a optoelektroniky, budou představeny typické problémy

motivující studenty k dalšímu prohlubování znalostí v této oblasti formou samostudia.

3KZZáklady multimediální tvorbyB6B39ZMT
Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického

návrhu a jeho implementaci ve webovém prostředí. Předmět je organizován v rámci blokové výuky, kdy v rámci čtyř dnů studenti postupně absolvují jednotlivé části kurzu rozděleného
na 2 přednášky a 2 dílny v každém dnu, ve kterých proběhne praktická část. Studenti si zde budou osvojovat praktické zásady při akvizici a zpracování multimediálního obsahu přičemž
budou využívat několik různých typů nástrojů na úrovni aplikací a na úrovni jednoduchého kódu.Veškeré nabyté znalosti studenti uplatní v rámci posledního dne věnovaného vlastnímu

návrhu a jeho uplatnění v rámci webového projektu. Po absolvování předmětu studenti zrealizují vlastní samostatný projekt a po jeho odevzdání budou hodnoceni.

5Z,ZKZáklady webových aplikacíB6B39ZWA
Předmět je zaměřen na základní dovednosti tvorby a údržby webových prezentací. Skládá se z části návrhu struktury webové prezentace (HTLM), grafického návrhu (CSS) a dynamiky
na straně klienta (Javascript). Následuje serverová část aplikace v jazyce PHP 7, kde se absolventi naučí zpracovávat formuláře a vytvořit jednoduchou webovou aplikaci. Předmět je

zakončen zápočtem a zkouškou.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:37 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Business
Informatics

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Business informatics
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Softwarové inženýrství a technologie
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ2P+2C+8D6Z,ZKZáklady algoritmizace
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36ZAL

PZ2P+2S+2D5Z,ZKZáklady diskrétní matematiky
Jaroslav  Tišer,  Matěj  Novotný  Jaroslav  Tišer Jaroslav  Tišer (Gar.)

B6B01ZDM

PZ4P+4L+2D3KZ
Základy multimediální tvorby
Lucie  Svobodová,  Roman  Berka,  František  Rund  Roman  Berka Roman 
Berka (Gar.)

B6B39ZMT

PZ4P+2L+2D6Z,ZKZáklady počítačových systémů
Michal  Lucki,  Tomáš  Zeman,  Jiří  Novák  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B6B38ZPS

PZ2P+2C+5D5KZ
Základy softwarových projektů
Jitka  Pinková,  Martin  Dobiáš,  Pavel  Náplava  Pavel  Náplava Pavel  Náplava
(Gar.)

B6B36ZSO

PZ2P+2C+3D5Z,ZKZáklady webových aplikací
Martin  Klíma,  Martin  Mudra,  Petr  Huřťák  Martin  Klíma Martin  Klíma (Gar.)

B6B39ZWA

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PL4P+2C+2D7Z,ZKLineární algebra
Jiří  Velebil,  Alena  Gollová,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

B6B01LAG

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

PL2P+3C+3D6Z,ZKSběr a modelování požadavků
Martin  Komárek  Martin  Komárek Martin  Komárek (Gar.)

B6B36SMP

PL2P+2C+2D5Z,ZKTestování softwaru
Miroslav  Bureš,  Karel  Frajták  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36TS1

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L0C0Z,ZK
Anglický jazyk B2 - zkouška
Michael  Ynsua,  Petra  Jennings,  Pavla  Péterová,  Erik Peter  Stadnik,  Jonathan
Michael  Daly,  Dana  Saláková,  Markéta  Havlíčková  Petra  Jennings Dana 
Saláková (Gar.)

B0B04B2Z

PZ2P+2S+2D5Z,ZKMatematická analýza
Natalie  Žukovec  Natalie  Žukovec Natalie  Žukovec (Gar.)

B6B01MAA

PZ2P+2C+4D6Z,ZKObjektový návrh a modelování
David  Kadleček,  David  Kukačka  David  Kadleček David  Kadleček (Gar.)

B6B36OMO

PZ
2P + 2C

+ 3D
5Z,ZKPočítačové sítě

Tomáš  Vaněk,  Leoš  Boháč,  Zbyněk  Kocur  Ján  Kučerák Leoš  Boháč (Gar.)
B6B32PSI

PZ2P+2C+4D5Z,ZKProgramování v C/C++
Karel  Richta

B6B36PCC

PSZ2P+2S+2D5Z,ZKProcesní řízení
Pavel  Náplava,  Jan  Kočí  Jan  Kočí Pavel  Náplava (Gar.)

B6B16ISP

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Business
Informatics
B6B16FIP,B6B39PDA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BSITPVS3
10/21Max. předm.

4

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+3C+3D6Z,ZKDatové struktury a algoritmy
Karel  Richta  Karel  Richta Karel  Richta (Gar.)

B6B36DSA

PL2P+2S+3D4KZInformační systémy
Pavel  Náplava,  Jan  Kočí  Pavel  Náplava Pavel  Náplava (Gar.)

B6B16INS

PL2P+2C+2D5Z,ZKNávrh softwarových systémů
Jiří  Šebek  Jiří  Šebek Jiří  Šebek (Gar.)

B6B36NSS

PL2P+2S+1D5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB6B01PRA

PSL2P+2S+4D5Z,ZKZáklady datových analýz
Pavel  Náplava,  Martin  Dobiáš  Martin  Dobiáš Martin  Dobiáš (Gar.)

B6B16ZDA

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Business
Informatics
B6B16FIP,B6B39PDA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BSITPVS3
10/21Max. předm.

4

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2L+4D6Z,ZKKryptografie a síťová bezpečnostB0M32KSB

PZ2P+2C+2D4KZŘízení softwarových projektů
Miroslav  Bureš  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36PM2

PL,Z2s6ZSemestrální projekt
Jiří  Šebek  Jiří  Šebek Jiří  Šebek (Gar.)

B6BPROJ6

PSL2P+2S+2D5Z,ZKMetody pro plánování a rozhodování
Martin  Dobiáš,  Jaroslav  Knápek  Jaroslav  Knápek Jaroslav  Knápek (Gar.)

B6B16MPR

PSZ2P+2C5KZTvorba podnikových aplikací
Pavel  Náplava,  David  Kadleček  David  Kadleček David  Kadleček (Gar.)

B0B36TPA

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999
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Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Business
Informatics

2021_BSITPVS3
10/21Max. předm.

4
Vývoj klientských aplikací v Jav ...B0B39KAJPrincipy tvorby mobilních aplika ...B6B39PDAFinance a podnikáníB6B16FIP

Základy podnikáníB6B16ZPD

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

0Z,ZKAnglický jazyk B2 - zkouškaB0B04B2Z
Závěrečná zkouška v modulu Angličtiny, která odpovídá certifikované mezinárodní zkoušce; student se známkou A nebo B získá potvrzení o dosažení úrovně B2 SERR, jež potřebuje

pro výjezd na zahraniční stáž.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

5KZTvorba podnikových aplikacíB0B36TPA
Předmět se zaměřuje na návrh, tvorbu a implementaci "Low-Code" a "No-Code" aplikací. Cílem je umět uchopit problém a jako informační systém, který je součástí řešení problému,
umět připravit a nasadit již existující řešení místo vývoje "from scratch". Například v podobě ERP nebo x(C)RM systému. Zvláštní pozornost je věnována procesní automatizaci pomocí
již existujících procesních nástrojů. Studenti se seznámí s vybranými nástroji, naučí se tato řešení nastavovat a případně pomocí jednoduchých programových úprav připravit řešení
pro uživatele. Během výuky jsou také představeny rozšiřující způsoby popisu chování a fungování informačních systémů (jako doplněk k UML) a kvalitou, která se používá v rámci IT

implementačních projektů.

6Z,ZKZáklady algoritmizaceB0B36ZAL
Předmět klade důraz na návrh algoritmů, datovou abstrakci a jejich implementaci tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně
využít programových prostředků pro zpracování dat. V předmětu je také kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů.
Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad implementací algoritmů tak, aby studenti byli schopni zvolit vhodný programovací jazyk pro realizaci konkrétní úlohy a vyhnuli

se nevhodné preferenci konkrétního jazyka jen proto, že v něm začínali.

5Z,ZKVývoj klientských aplikací v JavascriptuB0B39KAJ
Předmět se věnuje primárně technologiím pro tvorbu client-side aplikací v prostředí internetu. Absolventům nabídne postupy, s jejichž pomocí lze vytvářet bohatá uživatelská rozhraní

pro nejrůznější aplikace a koncová zařízení. Odborníci z praxe absolventy seznámí s konkrétními problémy, s nimiž se potýkali, a se způsoby, jak se s nimi vyrovnat.

6Z,ZKKryptografie a síťová bezpečnostB0M32KSB
Předmět představuje vyčerpávající zdroj informací pro získání základního přehledu v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. Studenti se seznámí s používanými symetrickými
a asymetrickými šifrovacími algoritmy, hashovacími funkcemi a generátory (pseudo)náhodných posloupností.V druhé části semestru je pozornost zaměřena na kryptografické protokoly.

Studenti tak poznají princip a využití nejrozšířenějších kryptografických protokolů, se kterými mohou přijít do styku v běžném životě, pochopí způsoby zabezpečení používané v
moderních datových a telekomunikačních sítí. Počítačová cvičení demonstrují základní techniky kryptoanalýzy různých druhů šifer. V cyklu laboratorních úloh budou mít studenti

možnost si prakticky vyzkoušet vlastnosti, výhody a nevýhody různých technologií pro zabezpečení datové a hlasové komunikace.

7Z,ZKLineární algebraB6B01LAG
Náplní předmětu je standardní úvod do lineární algebry. Jedná se zejména o pojmy lineárního prostoru a lineárního zobrazení, o pojem matice (především matice lineárního zobrazení),
o definice operací s maticemi a o pojem inversní matice. Dále budou probrána vlastní čísla lineárních zobrazení a skalární součin. Teorie bude vybudována jak nad reálnými čísly, tak

nad obecným tělesem . Teoretické pojmy budou aplikovány na problematiku řešení lineárních soustav, základní úvahy z geometrie a teorie kódů.

5Z,ZKMatematická analýzaB6B01MAA
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Pokrývá základní vlastnosti funkcí, limitu funkcí, derivaci a její aplikace (průběh funkce, Taylorův

polynom), určitý/neurčitý integrál s aplikacemi, posloupnosti a řady.

5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB6B01PRA
Studenti se seznámí se základními pravděpodobnostními modely a statistickými metodami používanými v praxi k analýze dat týkajících se výsledků náhodných událostí. Předmět

pokrývá základní partie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Úvodní část je zaměřena na klasickou pravděpodobnost včetně podmíněné pravděpodobnosti. Další část se věnuje
teorii náhodných veličin a jejich rozdělení, příkladům nejdůležitějších typů diskrétních a spojitých rozdělení, číselným charakteristikám náhodných veličin, jejich nezávislosti, součtům

a transformacím. Pravděpodobnostních znalostí je pak využito při popisu statistických metod pro odhady parametrů rozdělení a testování hypotéz.
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5Z,ZKZáklady diskrétní matematikyB6B01ZDM
Začátek je věnován tématům, která nepotřebují pokročilé znalosti a složité matematické pojmy. Na tématech z kombinatoriky a teorie grafů se vybuduje dostatečná zásoba ilustrativních
příkladů, které usnadní přechod k více abstraktním pojmům jako relace a mohutnost množin. S touto průpravou pak bude možné přistoupit k formální výstavbě výrokového a eventuelně

predikátového počtu.

5Z,ZKFinance a podnikáníB6B16FIP
Náplní předmětu je úvod do principů účetnictví a aplikace účetních zásad. Výklad pojmů jako jsou náklady, výnosy, zisk a cash flow. Předmět seznamuje studenty s odepisováním a

oceňováním hmotného a nehmotného majetku. Předmět je zaměřen na finanční výkazy firmy, jejich interpretaci a analýzu. Seznamuje studenty se způsoby dlouhodobého a krátkodobého
financování firmy a s jejich důsledky na ekonomiku projektů i celé firmy. Studenti se podrobně seznámí s kritérii ekonomické efektivnosti projektů (NPV, IRR, návratnost). Součástí

předmětu jsou i modely pro stanovení hodnoty firmy jako celku.

4KZInformační systémyB6B16INS
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich
použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je
seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu.
Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření
systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou bezpečnosti, provozu, podpory a údržby

informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

5Z,ZKProcesní řízeníB6B16ISP
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení.V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu,
rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti.

Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru a analýzy informací o zákazníkovi, fázi popisu chování
zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů ve vybraném nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

5Z,ZKMetody pro plánování a rozhodováníB6B16MPR
Klasifikace rozhodovacích situací, rozhodování jako proces, okolí rozhodovací úlohy, racionalita v rozhodování. Analýza SWOT a PEST. Rozhodování za rizika a neurčitosti, identifikace
rizikových faktorů okolí rozhodovací úlohy, jistotní ekvivalent, postoj rozhodovatelů k riziku, metody pro rozhodování za rizika a neurčitosti.Vícekriteriální rozhodování - klasifikace úloh,

tvorba hodnotících kritérií a způsoby zahrnutí preferencí rozhodovatelů, metody zjišťování vah. Vektorová lineární optimalizace a vazba na řešení úloh LP, komplexní hodnocení
alternativ. Typické chyby při identifikaci, formalizaci a řešení rozhodovacích úloh v manažerské praxi.

5Z,ZKZáklady datových analýzB6B16ZDA
Předmět je zaměřený na úvod do datových analýz a vizualizace dat (informací). V první části jsou definovány klíčové pojmy a postupy, spojené s datovou analýzou. Na příkladech je

demonstrováno, jakým způsobem se datová analýza provádí, jak mohou vypadat výstupy a interpretace analýz.Včetně možné manipulace a nevhodného použití. Následně je diskutována
existence různých typů dat, jejich dostupnost a způsob získávání. V další části jsou prezentovány a prakticky ověřeny tři kategorie nástrojů a s nimi spojených výstupů. První dvě jsou

zaměřeny na jednoduché neprogramovací (typicky MS Excel) a programovací nástroje (typicky Python a odpovídající knihovny). Pomocí těchto nástrojů a vybraných statistických
metod jsou provedeny jednodušší analýzy, včetně interpretace výstupů Pro srovnání jsou prezentovány i vybrané pokročilejší metody datových analýz, jako například shlukování dat.
Poslední část výuky je věnována třetí kategorii nástrojů a také způsobu analýzy, založené na vizualizaci. Přestože vizualizaci umožňují i předchozí dvě kategorie nástrojů, je cílem této

části si nejen vyzkoušet, ale také uvědomit, jakým způsobem může být vizualizace pro datovou analýzu přínosná a důležitá. Pro účely vizualizace a praktickou část výuky je využit
komplexní nástroj Tableau.

5Z,ZKZáklady podnikáníB6B16ZPD
Náplní předmětu je standardní úvod do ekonomiky podniku a podnikání, kde jsou studenti seznámeni se základními principy podnikatelské činnosti. Jedná se zejména o vybrané právní
formy podnikání, daňový systém, rozvaha, výsledovka, metody kalkulace nákladů, analýzy bodu zvratu, principy úrokového počtu, zdroje krátkodobého a dlouhodobého financování

firmy, kritéria ekonomické efektivnosti apod. Předmět se dále zaměřuje na principy marketingové koncepce firmy a základní metody analýzy trhu, zákazníků, konkurence, komunikace
a distribuce pro potřeby podnikatelského plánu.

5Z,ZKPočítačové sítěB6B32PSI
Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice

rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy
programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a

konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou částečně seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových
aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

6Z,ZKDatové struktury a algoritmyB6B36DSA
Předmět slouží pro seznámení se složitostí algoritmů a metodami jejího odhadu. Probírají se zde základy matematické indukce, rekurzivních algoritmů, typické příklady datových

struktur, algoritmy řazení a vyhledávání. Jako doplněk pak NP-úplnost a související problémy.

5Z,ZKNávrh softwarových systémůB6B36NSS
Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury system. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu.
Modelování chování a vzory chování. Návrh logické architektury - styly a vzory. Návrh perzistentní vrstvy systému. Jazyk OCL a návrh byznys vrstvy. Rozhraní system. Bezpečnost

systému a aspektově orientované programování.

6Z,ZKObjektový návrh a modelováníB6B36OMO
V dnešní době se ukazuje, že neexistuje jediný správný přístup pro modelování a implementaci softwarové aplikace. Namísto toho je vhodné problém dekomponovat a na jednotlivé
moduly, vrstvy, podproblémy aplikovat pro ně vhodné přístupy. Tento předmět ukazuje jak využít objektového a funkcionálního programování, principů z mikroservisních a reaktivních
architektur pro návrh moderních aplikací, které nejen fungují, ale splňují i nefunkční požadavky na modularitu, flexibilitu, rozšiřitelnost, škálovatelnost, performance a vysokou dostupnost.

5Z,ZKProgramování v C/C++B6B36PCC
1.Základní rysy jazyka C/C++. 2.Datové typy, deklarace, operátory a výrazy. 3.Příkazy, standardní vstup a výstup. 4.Funkce, makra, preprocesor. 5.Pole, ukazatele, reference.

6.Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole. 7.Řetězce v C a v C++. Struktury v C. 8.Třídy a objekty. 9.Dědičnost, dynamicky vázané metody. 10.Abstraktní třídy, RTTI.
11.Moduly, projekty, Makefile, dynamicky linkované knihovny. 12.Vlákna, paralelní běh, synchronizace. 13.Sokety, komunikace po síti, procesy. 14.Procesy, stavy procesu, zombie.

4KZŘízení softwarových projektůB6B36PM2
1. Metodiky vývoje 1: Životní cyklus SW díla, tradiční řízení, vodopádový model 2. Metodiky vývoje 2: Unified process, úvod do agilních technik 3.Tvorba projektového plánu 1: Techniky

odhadování pracnosti 4. Tvorba projektového plánu 2: Sestavení detailního plánu pro tradiční model řízení 5. Metodiky vývoje 3: Agilní způsob vývoje, Extreme Programming, Test
Driven Development, SCRUM 6. Metodiky vývoje 4: Acceptance Test Driven Development, Behaviour Driven Development a související. 7. Continuous Integration a Continuous

Delivery z pohledu projektového manažera 8. Strategie a plánování zajištění kvality 1 9. Strategie a plánování zajištění kvality 2 10. Statické testování, revize dokumentace 11. Řízení
projektových a produktových rizik, proces reportování a opravy chyb z pohledu projektového manažera 12. Komunikační dovednosti v kontextu projektu, certifikace projektových

manažerů 13. Zvaná přednáška – host z praxe 14. Rezerva

6Z,ZKSběr a modelování požadavkůB6B36SMP
Předmět pokrývá problematiku požadavků na software od stručného zachycení prvotního nápadu až po správu změnových požadavků na již nasazené rozsáhlé projekty. Kromě

problematiky textové dokumentace požadavků se studenti především naučí správně používat nejrozšířenější grafickou notaci UML.
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5Z,ZKTestování softwaruB6B36TS1
Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní
terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu
bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací

strategie včetně základů plánování testů. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

5KZZáklady softwarových projektůB6B36ZSO
V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít nejenv oblasti IT projektů, ale obecně při řešení jakéhokoliv problému, který lze za projekt

považovat. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu),
právních a ekonomických aspektů projektu. Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.

6Z,ZKZáklady počítačových systémůB6B38ZPS
Úvodní téma seznámí studenty se základními pojmy výpočetní techniky a počítačových sítí, přednáška představí předmět jako celek a měla by zvýšit zájem o jeho náplň. Následující
přednášky jsou zaměřeny na úvodní seznámení studentů s číslicovou technikou, vnitřní strukturou a funkcí procesoru a jeho instrukční sadou. Budou představeny běžné i specielní
architektury a specializované instrukční sady, způsoby zvyšování výkonu procesoru a jejich meze. Z těchto znalostí pak bude vycházet výklad architektury počítačů, seznámení s

pamětmi a jejich kategorizací z hlediska funkčních principů i aplikačního využití. Studenti se seznámí s typickými periferiemi počítačů a s funkčními principy jejich rozhraní. Následující
přednášky jsou zaměřeny na seznámení se s problematikou operačních systémů, multitaskingu, meziprocesové komunikace a synchronizace, správy prostředků a virtualizace.

Navazující přednáška se bude věnovat problematice počítačových sítí - nejprve obecně (OSI model) a poté konkrétněji úvodem do protokolů TCP/IP. Podrobněji bude popsán diskový
subsystém včetně rozdělení disku, souborových systémů a přístupových práv. Závěr bude věnován základům elektroniky a optoelektroniky, budou představeny typické problémy

motivující studenty k dalšímu prohlubování znalostí v této oblasti formou samostudia.

6Z,ZKPrincipy tvorby mobilních aplikacíB6B39PDA
Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací .Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené
s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení. Důraz je kladen na maximální využití informací o prostředí, ve kterém je mobilní aplikace používána. Předmět není zaměřen na
seznámení studentů základní programovací techniky pro vývoj mobilních aplikací - tuto dovednost student buď má, nebo si ji osvojí samostudiem.Výsledek studentské ankety předmětu

je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B6B39PDA

3KZZáklady multimediální tvorbyB6B39ZMT
Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického

návrhu a jeho implementaci ve webovém prostředí. Předmět je organizován v rámci blokové výuky, kdy v rámci čtyř dnů studenti postupně absolvují jednotlivé části kurzu rozděleného
na 2 přednášky a 2 dílny v každém dnu, ve kterých proběhne praktická část. Studenti si zde budou osvojovat praktické zásady při akvizici a zpracování multimediálního obsahu přičemž
budou využívat několik různých typů nástrojů na úrovni aplikací a na úrovni jednoduchého kódu.Veškeré nabyté znalosti studenti uplatní v rámci posledního dne věnovaného vlastnímu

návrhu a jeho uplatnění v rámci webového projektu. Po absolvování předmětu studenti zrealizují vlastní samostatný projekt a po jeho odevzdání budou hodnoceni.

5Z,ZKZáklady webových aplikacíB6B39ZWA
Předmět je zaměřen na základní dovednosti tvorby a údržby webových prezentací. Skládá se z části návrhu struktury webové prezentace (HTLM), grafického návrhu (CSS) a dynamiky
na straně klienta (Javascript). Následuje serverová část aplikace v jazyce PHP 7, kde se absolventi naučí zpracovávat formuláře a vytvořit jednoduchou webovou aplikaci. Předmět je

zakončen zápočtem a zkouškou.

6ZSemestrální projektB6BPROJ6
Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:37 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Enterprise Systémy

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Enterprise systémy
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Softwarové inženýrství a technologie
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ2P+2C+8D6Z,ZKZáklady algoritmizace
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36ZAL

PZ2P+2S+2D5Z,ZKZáklady diskrétní matematiky
Jaroslav  Tišer,  Matěj  Novotný  Jaroslav  Tišer Jaroslav  Tišer (Gar.)

B6B01ZDM

PZ4P+4L+2D3KZ
Základy multimediální tvorby
Lucie  Svobodová,  Roman  Berka,  František  Rund  Roman  Berka Roman 
Berka (Gar.)

B6B39ZMT

PZ4P+2L+2D6Z,ZKZáklady počítačových systémů
Michal  Lucki,  Tomáš  Zeman,  Jiří  Novák  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B6B38ZPS

PZ2P+2C+5D5KZ
Základy softwarových projektů
Jitka  Pinková,  Martin  Dobiáš,  Pavel  Náplava  Pavel  Náplava Pavel  Náplava
(Gar.)

B6B36ZSO

PZ2P+2C+3D5Z,ZKZáklady webových aplikací
Martin  Klíma,  Martin  Mudra,  Petr  Huřťák  Martin  Klíma Martin  Klíma (Gar.)

B6B39ZWA

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PL4P+2C+2D7Z,ZKLineární algebra
Jiří  Velebil,  Alena  Gollová,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

B6B01LAG

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

PL2P+3C+3D6Z,ZKSběr a modelování požadavků
Martin  Komárek  Martin  Komárek Martin  Komárek (Gar.)

B6B36SMP

PL2P+2C+2D5Z,ZKTestování softwaru
Miroslav  Bureš,  Karel  Frajták  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36TS1

Číslo semestru: 3

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L0C0Z,ZK
Anglický jazyk B2 - zkouška
Michael  Ynsua,  Petra  Jennings,  Pavla  Péterová,  Erik Peter  Stadnik,  Jonathan
Michael  Daly,  Dana  Saláková,  Markéta  Havlíčková  Petra  Jennings Dana 
Saláková (Gar.)

B0B04B2Z
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PZ2P+2S+2D5Z,ZKMatematická analýza
Natalie  Žukovec  Natalie  Žukovec Natalie  Žukovec (Gar.)

B6B01MAA

PZ2P+2C+4D6Z,ZKObjektový návrh a modelování
David  Kadleček,  David  Kukačka  David  Kadleček David  Kadleček (Gar.)

B6B36OMO

PZ
2P + 2C

+ 3D
5Z,ZKPočítačové sítě

Tomáš  Vaněk,  Leoš  Boháč,  Zbyněk  Kocur  Ján  Kučerák Leoš  Boháč (Gar.)
B6B32PSI

PZ2P+2C+4D5Z,ZKProgramování v C/C++
Karel  Richta

B6B36PCC

PSZ2P+2C+2D5KZEnterprise architektury
Petr  Křemen,  Petr  Aubrecht  Petr  Křemen Petr  Křemen (Gar.)

B6B36EAR

PSZ2P+2S+2D5Z,ZKProcesní řízení
Pavel  Náplava,  Jan  Kočí  Jan  Kočí Pavel  Náplava (Gar.)

B6B16ISP

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+3C+3D6Z,ZKDatové struktury a algoritmy
Karel  Richta  Karel  Richta Karel  Richta (Gar.)

B6B36DSA

PL2P+2S+3D4KZInformační systémy
Pavel  Náplava,  Jan  Kočí  Pavel  Náplava Pavel  Náplava (Gar.)

B6B16INS

PL2P+2C+2D5Z,ZKNávrh softwarových systémů
Jiří  Šebek  Jiří  Šebek Jiří  Šebek (Gar.)

B6B36NSS

PL2P+2S+1D5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB6B01PRA

PSL2P+2C5Z,ZKVývoj klientských aplikací v Javascriptu
Ondřej  Žára  Ondřej  Žára Ondřej  Žára (Gar.)

B0B39KAJ

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Enterprise Systémy
B2M32PST,B6B39PDA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BSITPVS1
9/21Max. předm.

4

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2L+4D6Z,ZKKryptografie a síťová bezpečnostB0M32KSB

PZ2P+2C+2D4KZŘízení softwarových projektů
Miroslav  Bureš  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36PM2

PL,Z2s6ZSemestrální projekt
Jiří  Šebek  Jiří  Šebek Jiří  Šebek (Gar.)

B6BPROJ6

PSZ2P + 2C6Z,ZKDistribuované systémy a výpočty
Peter  Macejko  Peter  Macejko Peter  Macejko (Gar.)

B2M32DSVA

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Enterprise Systémy
B2M32PST,B6B39PDA,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BSITPVS1
9/21Max. předm.

4

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999
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Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

2
Povinně volitelné předměty - specializace Enterprise Systémy2021_BSITPVS1

9/21Max. předm.

4
Správa počítačových sítíB0B39SPSPrincipy tvorby mobilních aplika ...B6B39PDAPokročilé síťové technologieB2M32PST

Unixové operační systémyB6B32UOP

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

0Z,ZKAnglický jazyk B2 - zkouškaB0B04B2Z
Závěrečná zkouška v modulu Angličtiny, která odpovídá certifikované mezinárodní zkoušce; student se známkou A nebo B získá potvrzení o dosažení úrovně B2 SERR, jež potřebuje

pro výjezd na zahraniční stáž.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKZáklady algoritmizaceB0B36ZAL
Předmět klade důraz na návrh algoritmů, datovou abstrakci a jejich implementaci tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně
využít programových prostředků pro zpracování dat. V předmětu je také kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů.
Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad implementací algoritmů tak, aby studenti byli schopni zvolit vhodný programovací jazyk pro realizaci konkrétní úlohy a vyhnuli

se nevhodné preferenci konkrétního jazyka jen proto, že v něm začínali.

5Z,ZKVývoj klientských aplikací v JavascriptuB0B39KAJ
Předmět se věnuje primárně technologiím pro tvorbu client-side aplikací v prostředí internetu. Absolventům nabídne postupy, s jejichž pomocí lze vytvářet bohatá uživatelská rozhraní

pro nejrůznější aplikace a koncová zařízení. Odborníci z praxe absolventy seznámí s konkrétními problémy, s nimiž se potýkali, a se způsoby, jak se s nimi vyrovnat.

5KZSpráva počítačových sítíB0B39SPS
Předmět poskytuje základní dovednosti zaměřené na správu síťových technologií a služeb a zajištění jejich bezpečnosti. Staví na znalostech síťových technologií používaných při

výstavbě sítí TCP/IP získaných v předmětu Počítačové sítě.

6Z,ZKKryptografie a síťová bezpečnostB0M32KSB
Předmět představuje vyčerpávající zdroj informací pro získání základního přehledu v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. Studenti se seznámí s používanými symetrickými
a asymetrickými šifrovacími algoritmy, hashovacími funkcemi a generátory (pseudo)náhodných posloupností.V druhé části semestru je pozornost zaměřena na kryptografické protokoly.

Studenti tak poznají princip a využití nejrozšířenějších kryptografických protokolů, se kterými mohou přijít do styku v běžném životě, pochopí způsoby zabezpečení používané v
moderních datových a telekomunikačních sítí. Počítačová cvičení demonstrují základní techniky kryptoanalýzy různých druhů šifer. V cyklu laboratorních úloh budou mít studenti

možnost si prakticky vyzkoušet vlastnosti, výhody a nevýhody různých technologií pro zabezpečení datové a hlasové komunikace.

6Z,ZKDistribuované systémy a výpočtyB2M32DSVA
Předmět je zaměřen na technologie podporující distribuovaný výpočet: na mechanismy zajišťující spolehlivé, efektivní a bezpečné propojení aplikačních procesů, programová rozhraní

komunikačních kanálů a současné middleware technologie. Podstatná část přednášek je věnována typickým technikám distribuovaného výpočtu: zabezpečení kauzality výpočtu,
zajištění výlučného přístupu, zvládnutí zablokování, ochraně proti výpadkům, mobilitě výpočtu a bezpečnosti.

6Z,ZKPokročilé síťové technologieB2M32PST
Předmět Pokročilé síťové technologie rozšiřuje znalosti studentů v oblasti moderních síťových technologií. Kurs je prakticky orientován a zaměřen na pokročilé principy funkce

komunikačních protokolů v datových sítích. Studenti se prakticky seznámí s problematikou směrování v Internetu, softwarově definovanými sítěmi, virtualizovou architekturou sítí,
multicastovým směrováním, protokolem IPv6 a sítěmi MPLS. Část předmětu je také věnována detailnímu vysvětlení funkce transportních protokolů TCP/UDP a vysvětlení softwarového

přístupu aplikací k transportním službám datových sítí.

7Z,ZKLineární algebraB6B01LAG
Náplní předmětu je standardní úvod do lineární algebry. Jedná se zejména o pojmy lineárního prostoru a lineárního zobrazení, o pojem matice (především matice lineárního zobrazení),
o definice operací s maticemi a o pojem inversní matice. Dále budou probrána vlastní čísla lineárních zobrazení a skalární součin. Teorie bude vybudována jak nad reálnými čísly, tak

nad obecným tělesem . Teoretické pojmy budou aplikovány na problematiku řešení lineárních soustav, základní úvahy z geometrie a teorie kódů.

5Z,ZKMatematická analýzaB6B01MAA
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Pokrývá základní vlastnosti funkcí, limitu funkcí, derivaci a její aplikace (průběh funkce, Taylorův

polynom), určitý/neurčitý integrál s aplikacemi, posloupnosti a řady.
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5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB6B01PRA
Studenti se seznámí se základními pravděpodobnostními modely a statistickými metodami používanými v praxi k analýze dat týkajících se výsledků náhodných událostí. Předmět

pokrývá základní partie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Úvodní část je zaměřena na klasickou pravděpodobnost včetně podmíněné pravděpodobnosti. Další část se věnuje
teorii náhodných veličin a jejich rozdělení, příkladům nejdůležitějších typů diskrétních a spojitých rozdělení, číselným charakteristikám náhodných veličin, jejich nezávislosti, součtům

a transformacím. Pravděpodobnostních znalostí je pak využito při popisu statistických metod pro odhady parametrů rozdělení a testování hypotéz.

5Z,ZKZáklady diskrétní matematikyB6B01ZDM
Začátek je věnován tématům, která nepotřebují pokročilé znalosti a složité matematické pojmy. Na tématech z kombinatoriky a teorie grafů se vybuduje dostatečná zásoba ilustrativních
příkladů, které usnadní přechod k více abstraktním pojmům jako relace a mohutnost množin. S touto průpravou pak bude možné přistoupit k formální výstavbě výrokového a eventuelně

predikátového počtu.

4KZInformační systémyB6B16INS
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich
použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je
seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu.
Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření
systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou bezpečnosti, provozu, podpory a údržby

informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

5Z,ZKProcesní řízeníB6B16ISP
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení.V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu,
rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti.

Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru a analýzy informací o zákazníkovi, fázi popisu chování
zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů ve vybraném nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

5Z,ZKPočítačové sítěB6B32PSI
Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice

rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy
programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a

konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou částečně seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových
aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

4KZUnixové operační systémyB6B32UOP
6Z,ZKDatové struktury a algoritmyB6B36DSA

Předmět slouží pro seznámení se složitostí algoritmů a metodami jejího odhadu. Probírají se zde základy matematické indukce, rekurzivních algoritmů, typické příklady datových
struktur, algoritmy řazení a vyhledávání. Jako doplněk pak NP-úplnost a související problémy.

5KZEnterprise architekturyB6B36EAR
Předmět poskytne přehled architektur enterprise informačních systémů s důrazem na technologie Spring a Enterprise Java Edition. Studenti se seznámí s nejběžnějšími enterprise
architekturami a příslušnými návrhovými vzory. Důraz bude kladen zejména na principy inversion of control, dependence injection a životní cyklus Java bean. Studenti ve dvojicích

vypracují samostatnou semestrální úlohu, jejímž cílem bude vyvinutí jednoduché enterprise aplikace.

5Z,ZKNávrh softwarových systémůB6B36NSS
Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury system. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu.
Modelování chování a vzory chování. Návrh logické architektury - styly a vzory. Návrh perzistentní vrstvy systému. Jazyk OCL a návrh byznys vrstvy. Rozhraní system. Bezpečnost

systému a aspektově orientované programování.

6Z,ZKObjektový návrh a modelováníB6B36OMO
V dnešní době se ukazuje, že neexistuje jediný správný přístup pro modelování a implementaci softwarové aplikace. Namísto toho je vhodné problém dekomponovat a na jednotlivé
moduly, vrstvy, podproblémy aplikovat pro ně vhodné přístupy. Tento předmět ukazuje jak využít objektového a funkcionálního programování, principů z mikroservisních a reaktivních
architektur pro návrh moderních aplikací, které nejen fungují, ale splňují i nefunkční požadavky na modularitu, flexibilitu, rozšiřitelnost, škálovatelnost, performance a vysokou dostupnost.

5Z,ZKProgramování v C/C++B6B36PCC
1.Základní rysy jazyka C/C++. 2.Datové typy, deklarace, operátory a výrazy. 3.Příkazy, standardní vstup a výstup. 4.Funkce, makra, preprocesor. 5.Pole, ukazatele, reference.

6.Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole. 7.Řetězce v C a v C++. Struktury v C. 8.Třídy a objekty. 9.Dědičnost, dynamicky vázané metody. 10.Abstraktní třídy, RTTI.
11.Moduly, projekty, Makefile, dynamicky linkované knihovny. 12.Vlákna, paralelní běh, synchronizace. 13.Sokety, komunikace po síti, procesy. 14.Procesy, stavy procesu, zombie.

4KZŘízení softwarových projektůB6B36PM2
1. Metodiky vývoje 1: Životní cyklus SW díla, tradiční řízení, vodopádový model 2. Metodiky vývoje 2: Unified process, úvod do agilních technik 3.Tvorba projektového plánu 1: Techniky

odhadování pracnosti 4. Tvorba projektového plánu 2: Sestavení detailního plánu pro tradiční model řízení 5. Metodiky vývoje 3: Agilní způsob vývoje, Extreme Programming, Test
Driven Development, SCRUM 6. Metodiky vývoje 4: Acceptance Test Driven Development, Behaviour Driven Development a související. 7. Continuous Integration a Continuous

Delivery z pohledu projektového manažera 8. Strategie a plánování zajištění kvality 1 9. Strategie a plánování zajištění kvality 2 10. Statické testování, revize dokumentace 11. Řízení
projektových a produktových rizik, proces reportování a opravy chyb z pohledu projektového manažera 12. Komunikační dovednosti v kontextu projektu, certifikace projektových

manažerů 13. Zvaná přednáška – host z praxe 14. Rezerva

6Z,ZKSběr a modelování požadavkůB6B36SMP
Předmět pokrývá problematiku požadavků na software od stručného zachycení prvotního nápadu až po správu změnových požadavků na již nasazené rozsáhlé projekty. Kromě

problematiky textové dokumentace požadavků se studenti především naučí správně používat nejrozšířenější grafickou notaci UML.

5Z,ZKTestování softwaruB6B36TS1
Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní
terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu
bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací

strategie včetně základů plánování testů. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

5KZZáklady softwarových projektůB6B36ZSO
V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít nejenv oblasti IT projektů, ale obecně při řešení jakéhokoliv problému, který lze za projekt

považovat. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu),
právních a ekonomických aspektů projektu. Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.

6Z,ZKZáklady počítačových systémůB6B38ZPS
Úvodní téma seznámí studenty se základními pojmy výpočetní techniky a počítačových sítí, přednáška představí předmět jako celek a měla by zvýšit zájem o jeho náplň. Následující
přednášky jsou zaměřeny na úvodní seznámení studentů s číslicovou technikou, vnitřní strukturou a funkcí procesoru a jeho instrukční sadou. Budou představeny běžné i specielní
architektury a specializované instrukční sady, způsoby zvyšování výkonu procesoru a jejich meze. Z těchto znalostí pak bude vycházet výklad architektury počítačů, seznámení s

pamětmi a jejich kategorizací z hlediska funkčních principů i aplikačního využití. Studenti se seznámí s typickými periferiemi počítačů a s funkčními principy jejich rozhraní. Následující
přednášky jsou zaměřeny na seznámení se s problematikou operačních systémů, multitaskingu, meziprocesové komunikace a synchronizace, správy prostředků a virtualizace.
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Navazující přednáška se bude věnovat problematice počítačových sítí - nejprve obecně (OSI model) a poté konkrétněji úvodem do protokolů TCP/IP. Podrobněji bude popsán diskový
subsystém včetně rozdělení disku, souborových systémů a přístupových práv. Závěr bude věnován základům elektroniky a optoelektroniky, budou představeny typické problémy

motivující studenty k dalšímu prohlubování znalostí v této oblasti formou samostudia.

6Z,ZKPrincipy tvorby mobilních aplikacíB6B39PDA
Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací .Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené
s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení. Důraz je kladen na maximální využití informací o prostředí, ve kterém je mobilní aplikace používána. Předmět není zaměřen na
seznámení studentů základní programovací techniky pro vývoj mobilních aplikací - tuto dovednost student buď má, nebo si ji osvojí samostudiem.Výsledek studentské ankety předmětu

je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B6B39PDA

3KZZáklady multimediální tvorbyB6B39ZMT
Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického

návrhu a jeho implementaci ve webovém prostředí. Předmět je organizován v rámci blokové výuky, kdy v rámci čtyř dnů studenti postupně absolvují jednotlivé části kurzu rozděleného
na 2 přednášky a 2 dílny v každém dnu, ve kterých proběhne praktická část. Studenti si zde budou osvojovat praktické zásady při akvizici a zpracování multimediálního obsahu přičemž
budou využívat několik různých typů nástrojů na úrovni aplikací a na úrovni jednoduchého kódu.Veškeré nabyté znalosti studenti uplatní v rámci posledního dne věnovaného vlastnímu

návrhu a jeho uplatnění v rámci webového projektu. Po absolvování předmětu studenti zrealizují vlastní samostatný projekt a po jeho odevzdání budou hodnoceni.

5Z,ZKZáklady webových aplikacíB6B39ZWA
Předmět je zaměřen na základní dovednosti tvorby a údržby webových prezentací. Skládá se z části návrhu struktury webové prezentace (HTLM), grafického návrhu (CSS) a dynamiky
na straně klienta (Javascript). Následuje serverová část aplikace v jazyce PHP 7, kde se absolventi naučí zpracovávat formuláře a vytvořit jednoduchou webovou aplikaci. Předmět je

zakončen zápočtem a zkouškou.

6ZSemestrální projektB6BPROJ6
Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:37 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Technologie
internetu věcí

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Technologie internetu věcí
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Softwarové inženýrství a technologie
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ2P+2C+8D6Z,ZKZáklady algoritmizace
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36ZAL

PZ2P+2S+2D5Z,ZKZáklady diskrétní matematiky
Jaroslav  Tišer,  Matěj  Novotný  Jaroslav  Tišer Jaroslav  Tišer (Gar.)

B6B01ZDM

PZ4P+4L+2D3KZ
Základy multimediální tvorby
Lucie  Svobodová,  Roman  Berka,  František  Rund  Roman  Berka Roman 
Berka (Gar.)

B6B39ZMT

PZ4P+2L+2D6Z,ZKZáklady počítačových systémů
Michal  Lucki,  Tomáš  Zeman,  Jiří  Novák  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B6B38ZPS

PZ2P+2C+5D5KZ
Základy softwarových projektů
Jitka  Pinková,  Martin  Dobiáš,  Pavel  Náplava  Pavel  Náplava Pavel  Náplava
(Gar.)

B6B36ZSO

PZ2P+2C+3D5Z,ZKZáklady webových aplikací
Martin  Klíma,  Martin  Mudra,  Petr  Huřťák  Martin  Klíma Martin  Klíma (Gar.)

B6B39ZWA

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PL4P+2C+2D7Z,ZKLineární algebra
Jiří  Velebil,  Alena  Gollová,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

B6B01LAG

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

PL2P+3C+3D6Z,ZKSběr a modelování požadavků
Martin  Komárek  Martin  Komárek Martin  Komárek (Gar.)

B6B36SMP

PL2P+2C+2D5Z,ZKTestování softwaru
Miroslav  Bureš,  Karel  Frajták  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36TS1

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L0C0Z,ZK
Anglický jazyk B2 - zkouška
Michael  Ynsua,  Petra  Jennings,  Pavla  Péterová,  Erik Peter  Stadnik,  Jonathan
Michael  Daly,  Dana  Saláková,  Markéta  Havlíčková  Petra  Jennings Dana 
Saláková (Gar.)

B0B04B2Z

PZ2P+2S+2D5Z,ZKMatematická analýza
Natalie  Žukovec  Natalie  Žukovec Natalie  Žukovec (Gar.)

B6B01MAA

PZ2P+2C+4D6Z,ZKObjektový návrh a modelování
David  Kadleček,  David  Kukačka  David  Kadleček David  Kadleček (Gar.)

B6B36OMO

PZ
2P + 2C

+ 3D
5Z,ZKPočítačové sítě

Tomáš  Vaněk,  Leoš  Boháč,  Zbyněk  Kocur  Ján  Kučerák Leoš  Boháč (Gar.)
B6B32PSI

PZ2P+2C+4D5Z,ZKProgramování v C/C++
Karel  Richta

B6B36PCC

PSZ
2P + 2L

+ 2D
5Z,ZKKomunikační technologie pro IoT

Lukáš  Vojtěch,  Jiří  Vodrážka  Lukáš  Vojtěch Lukáš  Vojtěch (Gar.)
B0B32KTI

PSZ
2P + 2L

+ 2D
5Z,ZKSíťové operační systémy

Pavel  Troller  Ján  Kučerák Pavel  Troller (Gar.)
B6B32SOS

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+3C+3D6Z,ZKDatové struktury a algoritmy
Karel  Richta  Karel  Richta Karel  Richta (Gar.)

B6B36DSA

PL2P+2S+3D4KZInformační systémy
Pavel  Náplava,  Jan  Kočí  Pavel  Náplava Pavel  Náplava (Gar.)

B6B16INS

PL2P+2C+2D5Z,ZKNávrh softwarových systémů
Jiří  Šebek  Jiří  Šebek Jiří  Šebek (Gar.)

B6B36NSS

PL2P+2S+1D5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB6B01PRA

PSL
2P + 2L

+ 2D
5Z,ZKNávrh systémů IoT

Stanislav  Vítek  Stanislav  Vítek Stanislav  Vítek (Gar.)
B0B37NSI

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Technologie
internetu věcí
B3B38LPE,B0B35LSP,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BSITPVS4
9/32Max. předm.

6

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2L+4D6Z,ZKKryptografie a síťová bezpečnostB0M32KSB

PZ2P+2C+2D4KZŘízení softwarových projektů
Miroslav  Bureš  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36PM2

PL,Z2s6ZSemestrální projekt
Jiří  Šebek  Jiří  Šebek Jiří  Šebek (Gar.)

B6BPROJ6

PSZ2P + 2C6Z,ZKDistribuované systémy a výpočty
Peter  Macejko  Peter  Macejko Peter  Macejko (Gar.)

B2M32DSVA

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Technologie
internetu věcí
B3B38LPE,B0B35LSP,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BSITPVS4
9/32Max. předm.

6

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Číslo semestru: 6
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Technologie
internetu věcí

2021_BSITPVS4
9/32Max. předm.

6
MikrokontroléryB6B34MK2Logické systémy a procesoryB0B35LSPLaboratoře průmyslové elektronik ...B3B38LPE

Principy tvorby mobilních aplika ...B6B39PDAPokročilé síťové technologieB6B32ST2Návrh vestavných systémůB4B38NVS

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

0Z,ZKAnglický jazyk B2 - zkouškaB0B04B2Z
Závěrečná zkouška v modulu Angličtiny, která odpovídá certifikované mezinárodní zkoušce; student se známkou A nebo B získá potvrzení o dosažení úrovně B2 SERR, jež potřebuje

pro výjezd na zahraniční stáž.

5Z,ZKKomunikační technologie pro IoTB0B32KTI
Podstatou technologií internetu věcí je přenos informací, komunikace věcí mezi sebou a zejména možnost vývoje nových typů služeb. Předmět ve zjednodušené formě představuje

základy digitální komunikace, zejména bezdrátové, se zaměřením na konkrétní komunikační protokoly v IoT, a to nejen v průmyslových aplikacích. IoT je chápán jako komplexní systém
s možností využití existujících komponet, vývojových a prezentačních prostředí pro zpracování a vizualizaci dat, včetně pojetí IoT jako služby. Součástí cvičení je seznámení s konkrétními

technologiemi v laboratoři a řešení projektů individuálně i v týmu.

6Z,ZKLogické systémy a procesoryB0B35LSP
Předmět uvádí do oblasti základních hardwarových struktur výpočetních prostředků, jejich návrhu a architektury. Podává přehled o možnostech provádění operací s daty na úrovni

hardwaru a o tvorbě vestavěných procesorových systémů s perifériemi na moderních programovatelných logických obvodech FPGA, které se dnes široce aplikují stále více. Studenti
se naučí, jak lze popsat obvody v jazyce VHDL počínaje logikou přes složitější sekvenční obvody až k praktickým návrhům konečných automatů (FSM). Ovládnou i správný postup

návrhu pomocí simulace obvodů. Ve cvičení se řeší praktické úlohy s využitím vývojových desek používaných na stovkách předních univerzit po celém světě. *** Pozor: Předmět běží
ve dvou verzích, ač se stejným kódem. V zimním semestru se jedná o lehčí obecný kurz, zatímco v letním semestru se cílí na OI-hardware specializaci. Pokud nejste z ní, zapište si

raději snažší verzi předmětu.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKZáklady algoritmizaceB0B36ZAL
Předmět klade důraz na návrh algoritmů, datovou abstrakci a jejich implementaci tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně
využít programových prostředků pro zpracování dat. V předmětu je také kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů.
Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad implementací algoritmů tak, aby studenti byli schopni zvolit vhodný programovací jazyk pro realizaci konkrétní úlohy a vyhnuli

se nevhodné preferenci konkrétního jazyka jen proto, že v něm začínali.

5Z,ZKNávrh systémů IoTB0B37NSI
Předmět představuje IoT jako komplexní systém, řeší systémový návrh i detailní design jednotlivých částí, především ze SW hlediska. Naučí studenty schopnosti získat, přenést,

zpracovat a interpretovat data ve stylu "od senzoru po cloud".

6Z,ZKKryptografie a síťová bezpečnostB0M32KSB
Předmět představuje vyčerpávající zdroj informací pro získání základního přehledu v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. Studenti se seznámí s používanými symetrickými
a asymetrickými šifrovacími algoritmy, hashovacími funkcemi a generátory (pseudo)náhodných posloupností.V druhé části semestru je pozornost zaměřena na kryptografické protokoly.
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Studenti tak poznají princip a využití nejrozšířenějších kryptografických protokolů, se kterými mohou přijít do styku v běžném životě, pochopí způsoby zabezpečení používané v
moderních datových a telekomunikačních sítí. Počítačová cvičení demonstrují základní techniky kryptoanalýzy různých druhů šifer. V cyklu laboratorních úloh budou mít studenti

možnost si prakticky vyzkoušet vlastnosti, výhody a nevýhody různých technologií pro zabezpečení datové a hlasové komunikace.

6Z,ZKDistribuované systémy a výpočtyB2M32DSVA
Předmět je zaměřen na technologie podporující distribuovaný výpočet: na mechanismy zajišťující spolehlivé, efektivní a bezpečné propojení aplikačních procesů, programová rozhraní

komunikačních kanálů a současné middleware technologie. Podstatná část přednášek je věnována typickým technikám distribuovaného výpočtu: zabezpečení kauzality výpočtu,
zajištění výlučného přístupu, zvládnutí zablokování, ochraně proti výpadkům, mobilitě výpočtu a bezpečnosti.

4KZLaboratoře průmyslové elektroniky a senzorůB3B38LPE
Cílem "Laboratoří" je seznámit studenty hravou a interaktivní formou se základními bloky průmyslového senzorového systému - od vlastního senzoru přes obvody zpracování signálu,

převod analogového signálu na digitální, jeho softwarové zpracování pomocí mikroprocesoru až po odeslání výsledků nadřazenému systému a jejich prezentaci uživateli v rámci
konceptu "Internet of Things".

6Z,ZKNávrh vestavných systémůB4B38NVS
Předmět je orientován na HW návrh nestavných systémů (VS) s orientací na mikrořadiče s jádrem ARM-Cortex M. Jsou prezentovány základy elektroniky a polovodičových prvků i z
hlediska elektrických vlastností mikrořadičů a logických obvodů CMOS. Jsou prezentovány jednotlivé bloky VS a jejich funkce. Programování není hlavním cílem, ale v laboratorních

cvičeních při kompletním návrhu a realizaci jednoduchého VS je pouze nástrojem pro prověření funkčnosti a chování daných bloků.

7Z,ZKLineární algebraB6B01LAG
Náplní předmětu je standardní úvod do lineární algebry. Jedná se zejména o pojmy lineárního prostoru a lineárního zobrazení, o pojem matice (především matice lineárního zobrazení),
o definice operací s maticemi a o pojem inversní matice. Dále budou probrána vlastní čísla lineárních zobrazení a skalární součin. Teorie bude vybudována jak nad reálnými čísly, tak

nad obecným tělesem . Teoretické pojmy budou aplikovány na problematiku řešení lineárních soustav, základní úvahy z geometrie a teorie kódů.

5Z,ZKMatematická analýzaB6B01MAA
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Pokrývá základní vlastnosti funkcí, limitu funkcí, derivaci a její aplikace (průběh funkce, Taylorův

polynom), určitý/neurčitý integrál s aplikacemi, posloupnosti a řady.

5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB6B01PRA
Studenti se seznámí se základními pravděpodobnostními modely a statistickými metodami používanými v praxi k analýze dat týkajících se výsledků náhodných událostí. Předmět

pokrývá základní partie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Úvodní část je zaměřena na klasickou pravděpodobnost včetně podmíněné pravděpodobnosti. Další část se věnuje
teorii náhodných veličin a jejich rozdělení, příkladům nejdůležitějších typů diskrétních a spojitých rozdělení, číselným charakteristikám náhodných veličin, jejich nezávislosti, součtům

a transformacím. Pravděpodobnostních znalostí je pak využito při popisu statistických metod pro odhady parametrů rozdělení a testování hypotéz.

5Z,ZKZáklady diskrétní matematikyB6B01ZDM
Začátek je věnován tématům, která nepotřebují pokročilé znalosti a složité matematické pojmy. Na tématech z kombinatoriky a teorie grafů se vybuduje dostatečná zásoba ilustrativních
příkladů, které usnadní přechod k více abstraktním pojmům jako relace a mohutnost množin. S touto průpravou pak bude možné přistoupit k formální výstavbě výrokového a eventuelně

predikátového počtu.

4KZInformační systémyB6B16INS
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich
použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je
seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu.
Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření
systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou bezpečnosti, provozu, podpory a údržby

informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

5Z,ZKPočítačové sítěB6B32PSI
Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice

rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy
programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a

konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou částečně seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových
aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

5Z,ZKSíťové operační systémyB6B32SOS
Síťové operační systémy, Linux, Unix. Nástroje pro administraci a správu sítí, vedení a správa dokumentace. Absolvent bude seznámen se základními pojmy a postupy při administraci

OS typu UNIX. Získá základní dovednosti pro porozumění základům operačních systémů a jejich konfiguraci na platformě x86.

5Z,ZKPokročilé síťové technologieB6B32ST2
Předmět Pokročilé síťové technologie rozšiřuje znalosti studentů v oblasti moderních síťových technologií. Kurs je prakticky orientován a je zaměřen na pokročilé programování

směrovačů a přepínačů. Studenti se např. prakticky seznámí s problematiku přepínaných virtuálních sítí, WAN technologiemi a protokolem IPv6. Předmět také seznámí studenty s
novými trendy softwarově definovaných síti (SDN) a metodami jejich programování.

5Z,ZKMikrokontroléryB6B34MK2
Cíl předmětu je seznámit studenty s obsluhou zajímavých moderních periferií a senzorů pomocí mikrokontroléru. V laboratořích si studenti naprogramují vlastní aplikace a změří jejich

vlastnosti. Vzhledem k použití programovacího jazyka C se bude možné soustředit převážně na praktické úlohy.

6Z,ZKDatové struktury a algoritmyB6B36DSA
Předmět slouží pro seznámení se složitostí algoritmů a metodami jejího odhadu. Probírají se zde základy matematické indukce, rekurzivních algoritmů, typické příklady datových

struktur, algoritmy řazení a vyhledávání. Jako doplněk pak NP-úplnost a související problémy.

5Z,ZKNávrh softwarových systémůB6B36NSS
Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury system. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu.
Modelování chování a vzory chování. Návrh logické architektury - styly a vzory. Návrh perzistentní vrstvy systému. Jazyk OCL a návrh byznys vrstvy. Rozhraní system. Bezpečnost

systému a aspektově orientované programování.

6Z,ZKObjektový návrh a modelováníB6B36OMO
V dnešní době se ukazuje, že neexistuje jediný správný přístup pro modelování a implementaci softwarové aplikace. Namísto toho je vhodné problém dekomponovat a na jednotlivé
moduly, vrstvy, podproblémy aplikovat pro ně vhodné přístupy. Tento předmět ukazuje jak využít objektového a funkcionálního programování, principů z mikroservisních a reaktivních
architektur pro návrh moderních aplikací, které nejen fungují, ale splňují i nefunkční požadavky na modularitu, flexibilitu, rozšiřitelnost, škálovatelnost, performance a vysokou dostupnost.

5Z,ZKProgramování v C/C++B6B36PCC
1.Základní rysy jazyka C/C++. 2.Datové typy, deklarace, operátory a výrazy. 3.Příkazy, standardní vstup a výstup. 4.Funkce, makra, preprocesor. 5.Pole, ukazatele, reference.

6.Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole. 7.Řetězce v C a v C++. Struktury v C. 8.Třídy a objekty. 9.Dědičnost, dynamicky vázané metody. 10.Abstraktní třídy, RTTI.
11.Moduly, projekty, Makefile, dynamicky linkované knihovny. 12.Vlákna, paralelní běh, synchronizace. 13.Sokety, komunikace po síti, procesy. 14.Procesy, stavy procesu, zombie.

4KZŘízení softwarových projektůB6B36PM2
1. Metodiky vývoje 1: Životní cyklus SW díla, tradiční řízení, vodopádový model 2. Metodiky vývoje 2: Unified process, úvod do agilních technik 3.Tvorba projektového plánu 1: Techniky

odhadování pracnosti 4. Tvorba projektového plánu 2: Sestavení detailního plánu pro tradiční model řízení 5. Metodiky vývoje 3: Agilní způsob vývoje, Extreme Programming, Test
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Driven Development, SCRUM 6. Metodiky vývoje 4: Acceptance Test Driven Development, Behaviour Driven Development a související. 7. Continuous Integration a Continuous
Delivery z pohledu projektového manažera 8. Strategie a plánování zajištění kvality 1 9. Strategie a plánování zajištění kvality 2 10. Statické testování, revize dokumentace 11. Řízení

projektových a produktových rizik, proces reportování a opravy chyb z pohledu projektového manažera 12. Komunikační dovednosti v kontextu projektu, certifikace projektových
manažerů 13. Zvaná přednáška – host z praxe 14. Rezerva

6Z,ZKSběr a modelování požadavkůB6B36SMP
Předmět pokrývá problematiku požadavků na software od stručného zachycení prvotního nápadu až po správu změnových požadavků na již nasazené rozsáhlé projekty. Kromě

problematiky textové dokumentace požadavků se studenti především naučí správně používat nejrozšířenější grafickou notaci UML.

5Z,ZKTestování softwaruB6B36TS1
Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní
terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu
bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací

strategie včetně základů plánování testů. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

5KZZáklady softwarových projektůB6B36ZSO
V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít nejenv oblasti IT projektů, ale obecně při řešení jakéhokoliv problému, který lze za projekt

považovat. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu),
právních a ekonomických aspektů projektu. Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.

6Z,ZKZáklady počítačových systémůB6B38ZPS
Úvodní téma seznámí studenty se základními pojmy výpočetní techniky a počítačových sítí, přednáška představí předmět jako celek a měla by zvýšit zájem o jeho náplň. Následující
přednášky jsou zaměřeny na úvodní seznámení studentů s číslicovou technikou, vnitřní strukturou a funkcí procesoru a jeho instrukční sadou. Budou představeny běžné i specielní
architektury a specializované instrukční sady, způsoby zvyšování výkonu procesoru a jejich meze. Z těchto znalostí pak bude vycházet výklad architektury počítačů, seznámení s

pamětmi a jejich kategorizací z hlediska funkčních principů i aplikačního využití. Studenti se seznámí s typickými periferiemi počítačů a s funkčními principy jejich rozhraní. Následující
přednášky jsou zaměřeny na seznámení se s problematikou operačních systémů, multitaskingu, meziprocesové komunikace a synchronizace, správy prostředků a virtualizace.

Navazující přednáška se bude věnovat problematice počítačových sítí - nejprve obecně (OSI model) a poté konkrétněji úvodem do protokolů TCP/IP. Podrobněji bude popsán diskový
subsystém včetně rozdělení disku, souborových systémů a přístupových práv. Závěr bude věnován základům elektroniky a optoelektroniky, budou představeny typické problémy

motivující studenty k dalšímu prohlubování znalostí v této oblasti formou samostudia.

6Z,ZKPrincipy tvorby mobilních aplikacíB6B39PDA
Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací .Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené
s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení. Důraz je kladen na maximální využití informací o prostředí, ve kterém je mobilní aplikace používána. Předmět není zaměřen na
seznámení studentů základní programovací techniky pro vývoj mobilních aplikací - tuto dovednost student buď má, nebo si ji osvojí samostudiem.Výsledek studentské ankety předmětu

je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B6B39PDA

3KZZáklady multimediální tvorbyB6B39ZMT
Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického

návrhu a jeho implementaci ve webovém prostředí. Předmět je organizován v rámci blokové výuky, kdy v rámci čtyř dnů studenti postupně absolvují jednotlivé části kurzu rozděleného
na 2 přednášky a 2 dílny v každém dnu, ve kterých proběhne praktická část. Studenti si zde budou osvojovat praktické zásady při akvizici a zpracování multimediálního obsahu přičemž
budou využívat několik různých typů nástrojů na úrovni aplikací a na úrovni jednoduchého kódu.Veškeré nabyté znalosti studenti uplatní v rámci posledního dne věnovaného vlastnímu

návrhu a jeho uplatnění v rámci webového projektu. Po absolvování předmětu studenti zrealizují vlastní samostatný projekt a po jeho odevzdání budou hodnoceni.

5Z,ZKZáklady webových aplikacíB6B39ZWA
Předmět je zaměřen na základní dovednosti tvorby a údržby webových prezentací. Skládá se z části návrhu struktury webové prezentace (HTLM), grafického návrhu (CSS) a dynamiky
na straně klienta (Javascript). Následuje serverová část aplikace v jazyce PHP 7, kde se absolventi naučí zpracovávat formuláře a vytvořit jednoduchou webovou aplikaci. Předmět je

zakončen zápočtem a zkouškou.

6ZSemestrální projektB6BPROJ6
Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:38 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Technologie pro
multimédia a virtuální realitu

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Technologie pro multimédia
a virtuální realitu
Obor studia, garantovaný katedrou: Úvodní stránka
Garant oboru studia:
Program studia: Softwarové inženýrství a technologie
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ2P+2C+8D6Z,ZKZáklady algoritmizace
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36ZAL

PZ2P+2S+2D5Z,ZKZáklady diskrétní matematiky
Jaroslav  Tišer,  Matěj  Novotný  Jaroslav  Tišer Jaroslav  Tišer (Gar.)

B6B01ZDM

PZ4P+4L+2D3KZ
Základy multimediální tvorby
Lucie  Svobodová,  Roman  Berka,  František  Rund  Roman  Berka Roman 
Berka (Gar.)

B6B39ZMT

PZ4P+2L+2D6Z,ZKZáklady počítačových systémů
Michal  Lucki,  Tomáš  Zeman,  Jiří  Novák  Jiří  Novák Jiří  Novák (Gar.)

B6B38ZPS

PZ2P+2C+5D5KZ
Základy softwarových projektů
Jitka  Pinková,  Martin  Dobiáš,  Pavel  Náplava  Pavel  Náplava Pavel  Náplava
(Gar.)

B6B36ZSO

PZ2P+2C+3D5Z,ZKZáklady webových aplikací
Martin  Klíma,  Martin  Mudra,  Petr  Huřťák  Martin  Klíma Martin  Klíma (Gar.)

B6B39ZWA

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Radek  Havlíček,  Ivana  Nová  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PL2P+2C+4D6Z,ZKDatabázové systémy
Martin  Řimnáč  Martin  Řimnáč Martin  Řimnáč (Gar.)

B0B36DBS

PL4P+2C+2D7Z,ZKLineární algebra
Jiří  Velebil,  Alena  Gollová,  Matěj  Dostál  Jiří  Velebil Jiří  Velebil (Gar.)

B6B01LAG

PL2P+3C+7D6Z,ZKProgramování v JAVA
Jiří  Vokřínek  Jiří  Vokřínek Jiří  Vokřínek (Gar.)

B0B36PJV

PL2P+3C+3D6Z,ZKSběr a modelování požadavků
Martin  Komárek  Martin  Komárek Martin  Komárek (Gar.)

B6B36SMP

PL2P+2C+2D5Z,ZKTestování softwaru
Miroslav  Bureš,  Karel  Frajták  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36TS1

Číslo semestru: 3
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RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L0C0Z,ZK
Anglický jazyk B2 - zkouška
Michael  Ynsua,  Petra  Jennings,  Pavla  Péterová,  Erik Peter  Stadnik,  Jonathan
Michael  Daly,  Dana  Saláková,  Markéta  Havlíčková  Petra  Jennings Dana 
Saláková (Gar.)

B0B04B2Z

PZ2P+2S+2D5Z,ZKMatematická analýza
Natalie  Žukovec  Natalie  Žukovec Natalie  Žukovec (Gar.)

B6B01MAA

PZ2P+2C+4D6Z,ZKObjektový návrh a modelování
David  Kadleček,  David  Kukačka  David  Kadleček David  Kadleček (Gar.)

B6B36OMO

PZ
2P + 2C

+ 3D
5Z,ZKPočítačové sítě

Tomáš  Vaněk,  Leoš  Boháč,  Zbyněk  Kocur  Ján  Kučerák Leoš  Boháč (Gar.)
B6B32PSI

PZ2P+2C+4D5Z,ZKProgramování v C/C++
Karel  Richta

B6B36PCC

PSZ2P+2L+8D6Z,ZK
Multimedia 1
Roman  Berka,  František  Rund,  Libor  Husník  František  Rund Roman  Berka
(Gar.)

B0B39MM1

PSZ2P+2C+8D6Z,ZKVytváření grafického obsahu
Ladislav  Čmolík  Ladislav  Čmolík Ladislav  Čmolík (Gar.)

BE4B39VGO

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+3C+3D6Z,ZKDatové struktury a algoritmy
Karel  Richta  Karel  Richta Karel  Richta (Gar.)

B6B36DSA

PL2P+2S+3D4KZInformační systémy
Pavel  Náplava,  Jan  Kočí  Pavel  Náplava Pavel  Náplava (Gar.)

B6B16INS

PL2P+2C+2D5Z,ZKNávrh softwarových systémů
Jiří  Šebek  Jiří  Šebek Jiří  Šebek (Gar.)

B6B36NSS

PL2P+2S+1D5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB6B01PRA

PSL2P+4L+18D4KZTvorba virtuálních světů
David  Sedláček  David  Sedláček David  Sedláček (Gar.)

B0B39TVS

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro
multimédia a virtuální realitu
B2M32DSVA,B6B37MM2,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BSITPVS2
10/22Max. předm.

4

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2L+4D6Z,ZKKryptografie a síťová bezpečnostB0M32KSB

PZ2P+2C+2D4KZŘízení softwarových projektů
Miroslav  Bureš  Miroslav  Bureš Miroslav  Bureš (Gar.)

B6B36PM2

PL,Z2s6ZSemestrální projekt
Jiří  Šebek  Jiří  Šebek Jiří  Šebek (Gar.)

B6BPROJ6

PSZ2P+2C+8D6Z,ZKVirtuální a rozšířená realitaB0B39VAR

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro
multimédia a virtuální realitu
B2M32DSVA,B6B37MM2,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2021_BSITPVS2
10/22Max. předm.

4

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20
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V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

2Povinně volitelné předměty - specializace Technologie pro
multimédia a virtuální realitu

2021_BSITPVS2
10/22Max. předm.

4
Programování grafikyB0B39PGRMultimedia 2B6B37MM2Distribuované systémy a výpočtyB2M32DSVA

3D modelováníB6B39TDM

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné odborné předměty2021_BSITVOL

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

0Z,ZKAnglický jazyk B2 - zkouškaB0B04B2Z
Závěrečná zkouška v modulu Angličtiny, která odpovídá certifikované mezinárodní zkoušce; student se známkou A nebo B získá potvrzení o dosažení úrovně B2 SERR, jež potřebuje

pro výjezd na zahraniční stáž.

6Z,ZKDatabázové systémyB0B36DBS
Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti

zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky
si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

6Z,ZKProgramování v JAVAB0B36PJV
Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka

Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java jsou výjimky, zpracování událostí a budování grafického rozhraní. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory
a použití generických typů. Důležitým tématem jsou modely vícevláknových aplikací a jejich implementaci. Praktická cvičení praktických dovedností a znalostí Java formou řešení

dílčích úloh a semestralní práce, které budou odevzdávány průběžně prostřednictvím systému pro správu zdrojových souborů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost
a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

6Z,ZKZáklady algoritmizaceB0B36ZAL
Předmět klade důraz na návrh algoritmů, datovou abstrakci a jejich implementaci tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně
využít programových prostředků pro zpracování dat. V předmětu je také kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů.
Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad implementací algoritmů tak, aby studenti byli schopni zvolit vhodný programovací jazyk pro realizaci konkrétní úlohy a vyhnuli

se nevhodné preferenci konkrétního jazyka jen proto, že v něm začínali.

6Z,ZKMultimedia 1B0B39MM1
Předmět vybaví studenty potřebnými znalostmi nezbytnými pro přípravu a zpracování multimediálního obsahu s využitím škály nástrojů podporujících různé kreativní přístupy. Přednášky
jsou zaměřeny na prezentaci standardů, technologií, metod a postupů, které jsou v současné době používané v tvůrčím procesu jak v komerční tak i alternativní tvorbě. Prezentovaná
témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody, technická zařízení pro pořizování videa, osvětlování a
osvětlovací technika. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Součástí kurzu je i vypracování projektu s využitím zmíněných technologií a

nástrojů. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B39MM1

6Z,ZKProgramování grafikyB0B39PGR
Studenti se seznámí s architekturou moderních grafických karet a naprogramují jednoduchou interaktivní 3D grafickou aplikaci s využitím rasterizace. Zároveň se naučí základním

pojmům a principům používaným v počítačové grafice, jako jsou např. rasterizační zobrazovací řetězec (postup zobrazování scény), souřadnicové systémy a geometrické transformace
a filtrování textur. Získají tedy znalosti, které jim usnadní orientaci v oblasti počítačové grafiky a stanou se slušnými základy nezbytnými pro profesionální růst, například při programování

grafických karet (GPU) a animací. Cvičení probíhá v počítačové laboratoři. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s konkrétní knihovnou (OpenGL).

4KZTvorba virtuálních světůB0B39TVS
Tvorba VR světa v Unreal Engine 5. -- tba

6Z,ZKVirtuální a rozšířená realitaB0B39VAR
1. Úvod do Virtuální a Rozšířené reality, základní přehled témat 2. Počítačová grafika pro virtuální realitu 3. Návrh VR 1 - Interakce uživatele s virtuáním prostředím 4. Návrh VR 2 -
Uživatelské rozhraní a prototypování 5. 3D rekonstrukce (z fotografí, ze stereo obrazu, hloubkové kamery) 6. Rozšířená realita 1 - druhy a způsoby kompozice obrazu 7. Rozšířená

realita 2 - rozpoznávání světa v okolí uživatele 8. Jazyky pro popis virtuální reality (X3D) 9. VR na webu (WebVR a další frameworky) 10. Audio ve VR 11. Světlo a optika 12. Sledování
uživatele ( Tracking ) 13. Lidské vnímání a zpoždění VR systému 14. Rozšiřující témata z VR a AR

6Z,ZKKryptografie a síťová bezpečnostB0M32KSB
Předmět představuje vyčerpávající zdroj informací pro získání základního přehledu v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. Studenti se seznámí s používanými symetrickými
a asymetrickými šifrovacími algoritmy, hashovacími funkcemi a generátory (pseudo)náhodných posloupností.V druhé části semestru je pozornost zaměřena na kryptografické protokoly.

Studenti tak poznají princip a využití nejrozšířenějších kryptografických protokolů, se kterými mohou přijít do styku v běžném životě, pochopí způsoby zabezpečení používané v
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moderních datových a telekomunikačních sítí. Počítačová cvičení demonstrují základní techniky kryptoanalýzy různých druhů šifer. V cyklu laboratorních úloh budou mít studenti
možnost si prakticky vyzkoušet vlastnosti, výhody a nevýhody různých technologií pro zabezpečení datové a hlasové komunikace.

6Z,ZKDistribuované systémy a výpočtyB2M32DSVA
Předmět je zaměřen na technologie podporující distribuovaný výpočet: na mechanismy zajišťující spolehlivé, efektivní a bezpečné propojení aplikačních procesů, programová rozhraní

komunikačních kanálů a současné middleware technologie. Podstatná část přednášek je věnována typickým technikám distribuovaného výpočtu: zabezpečení kauzality výpočtu,
zajištění výlučného přístupu, zvládnutí zablokování, ochraně proti výpadkům, mobilitě výpočtu a bezpečnosti.

7Z,ZKLineární algebraB6B01LAG
Náplní předmětu je standardní úvod do lineární algebry. Jedná se zejména o pojmy lineárního prostoru a lineárního zobrazení, o pojem matice (především matice lineárního zobrazení),
o definice operací s maticemi a o pojem inversní matice. Dále budou probrána vlastní čísla lineárních zobrazení a skalární součin. Teorie bude vybudována jak nad reálnými čísly, tak

nad obecným tělesem . Teoretické pojmy budou aplikovány na problematiku řešení lineárních soustav, základní úvahy z geometrie a teorie kódů.

5Z,ZKMatematická analýzaB6B01MAA
Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Pokrývá základní vlastnosti funkcí, limitu funkcí, derivaci a její aplikace (průběh funkce, Taylorův

polynom), určitý/neurčitý integrál s aplikacemi, posloupnosti a řady.

5Z,ZKStatistika a pravděpodobnostB6B01PRA
Studenti se seznámí se základními pravděpodobnostními modely a statistickými metodami používanými v praxi k analýze dat týkajících se výsledků náhodných událostí. Předmět

pokrývá základní partie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Úvodní část je zaměřena na klasickou pravděpodobnost včetně podmíněné pravděpodobnosti. Další část se věnuje
teorii náhodných veličin a jejich rozdělení, příkladům nejdůležitějších typů diskrétních a spojitých rozdělení, číselným charakteristikám náhodných veličin, jejich nezávislosti, součtům

a transformacím. Pravděpodobnostních znalostí je pak využito při popisu statistických metod pro odhady parametrů rozdělení a testování hypotéz.

5Z,ZKZáklady diskrétní matematikyB6B01ZDM
Začátek je věnován tématům, která nepotřebují pokročilé znalosti a složité matematické pojmy. Na tématech z kombinatoriky a teorie grafů se vybuduje dostatečná zásoba ilustrativních
příkladů, které usnadní přechod k více abstraktním pojmům jako relace a mohutnost množin. S touto průpravou pak bude možné přistoupit k formální výstavbě výrokového a eventuelně

predikátového počtu.

4KZInformační systémyB6B16INS
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich
použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je
seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu.
Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření
systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou bezpečnosti, provozu, podpory a údržby

informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

5Z,ZKPočítačové sítěB6B32PSI
Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice

rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy
programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a

konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou částečně seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových
aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

6Z,ZKDatové struktury a algoritmyB6B36DSA
Předmět slouží pro seznámení se složitostí algoritmů a metodami jejího odhadu. Probírají se zde základy matematické indukce, rekurzivních algoritmů, typické příklady datových

struktur, algoritmy řazení a vyhledávání. Jako doplněk pak NP-úplnost a související problémy.

5Z,ZKNávrh softwarových systémůB6B36NSS
Modelovací jazyk a diagramy UML - pro návrh struktury system. Přidělení zodpovědností navrhovaným třídám. Návrh realizace USE-CASE pomocí návrhových vzorů pro strukturu.
Modelování chování a vzory chování. Návrh logické architektury - styly a vzory. Návrh perzistentní vrstvy systému. Jazyk OCL a návrh byznys vrstvy. Rozhraní system. Bezpečnost

systému a aspektově orientované programování.

6Z,ZKObjektový návrh a modelováníB6B36OMO
V dnešní době se ukazuje, že neexistuje jediný správný přístup pro modelování a implementaci softwarové aplikace. Namísto toho je vhodné problém dekomponovat a na jednotlivé
moduly, vrstvy, podproblémy aplikovat pro ně vhodné přístupy. Tento předmět ukazuje jak využít objektového a funkcionálního programování, principů z mikroservisních a reaktivních
architektur pro návrh moderních aplikací, které nejen fungují, ale splňují i nefunkční požadavky na modularitu, flexibilitu, rozšiřitelnost, škálovatelnost, performance a vysokou dostupnost.

5Z,ZKProgramování v C/C++B6B36PCC
1.Základní rysy jazyka C/C++. 2.Datové typy, deklarace, operátory a výrazy. 3.Příkazy, standardní vstup a výstup. 4.Funkce, makra, preprocesor. 5.Pole, ukazatele, reference.

6.Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole. 7.Řetězce v C a v C++. Struktury v C. 8.Třídy a objekty. 9.Dědičnost, dynamicky vázané metody. 10.Abstraktní třídy, RTTI.
11.Moduly, projekty, Makefile, dynamicky linkované knihovny. 12.Vlákna, paralelní běh, synchronizace. 13.Sokety, komunikace po síti, procesy. 14.Procesy, stavy procesu, zombie.

4KZŘízení softwarových projektůB6B36PM2
1. Metodiky vývoje 1: Životní cyklus SW díla, tradiční řízení, vodopádový model 2. Metodiky vývoje 2: Unified process, úvod do agilních technik 3.Tvorba projektového plánu 1: Techniky

odhadování pracnosti 4. Tvorba projektového plánu 2: Sestavení detailního plánu pro tradiční model řízení 5. Metodiky vývoje 3: Agilní způsob vývoje, Extreme Programming, Test
Driven Development, SCRUM 6. Metodiky vývoje 4: Acceptance Test Driven Development, Behaviour Driven Development a související. 7. Continuous Integration a Continuous

Delivery z pohledu projektového manažera 8. Strategie a plánování zajištění kvality 1 9. Strategie a plánování zajištění kvality 2 10. Statické testování, revize dokumentace 11. Řízení
projektových a produktových rizik, proces reportování a opravy chyb z pohledu projektového manažera 12. Komunikační dovednosti v kontextu projektu, certifikace projektových

manažerů 13. Zvaná přednáška – host z praxe 14. Rezerva

6Z,ZKSběr a modelování požadavkůB6B36SMP
Předmět pokrývá problematiku požadavků na software od stručného zachycení prvotního nápadu až po správu změnových požadavků na již nasazené rozsáhlé projekty. Kromě

problematiky textové dokumentace požadavků se studenti především naučí správně používat nejrozšířenější grafickou notaci UML.

5Z,ZKTestování softwaruB6B36TS1
Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní
terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu
bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací

strategie včetně základů plánování testů. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

5KZZáklady softwarových projektůB6B36ZSO
V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít nejenv oblasti IT projektů, ale obecně při řešení jakéhokoliv problému, který lze za projekt

považovat. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu),
právních a ekonomických aspektů projektu. Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.

5Z,ZKMultimedia 2B6B37MM2
Předmět se navzájem doplňuje s předmětem MM1 a zaměřuje se na hlubší proniknutí do oblasti metod zpracování multimediálního signálu a fyzikálních principů využívaných při jeho
snímání, přenosu a reprodukci. Jedna část předmětu je věnována vnímání vizuálního podnětu a barev člověkem a zohlednění těchto poznatků při práci s videosignálem v praxi. Další
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a podstatná část předmětu je věnována metodám zpracování a syntézy zvuku a předmět je zakončen tématy věnovanými metodám kreativní práce se zvukem. Cvičení jsou zaměřena
na laboratorní experimenty v multimediálním komplexu katedry radioelektroniky, popř. IIM. Předmět je optimalizován pro informatické obory.

6Z,ZKZáklady počítačových systémůB6B38ZPS
Úvodní téma seznámí studenty se základními pojmy výpočetní techniky a počítačových sítí, přednáška představí předmět jako celek a měla by zvýšit zájem o jeho náplň. Následující
přednášky jsou zaměřeny na úvodní seznámení studentů s číslicovou technikou, vnitřní strukturou a funkcí procesoru a jeho instrukční sadou. Budou představeny běžné i specielní
architektury a specializované instrukční sady, způsoby zvyšování výkonu procesoru a jejich meze. Z těchto znalostí pak bude vycházet výklad architektury počítačů, seznámení s

pamětmi a jejich kategorizací z hlediska funkčních principů i aplikačního využití. Studenti se seznámí s typickými periferiemi počítačů a s funkčními principy jejich rozhraní. Následující
přednášky jsou zaměřeny na seznámení se s problematikou operačních systémů, multitaskingu, meziprocesové komunikace a synchronizace, správy prostředků a virtualizace.

Navazující přednáška se bude věnovat problematice počítačových sítí - nejprve obecně (OSI model) a poté konkrétněji úvodem do protokolů TCP/IP. Podrobněji bude popsán diskový
subsystém včetně rozdělení disku, souborových systémů a přístupových práv. Závěr bude věnován základům elektroniky a optoelektroniky, budou představeny typické problémy

motivující studenty k dalšímu prohlubování znalostí v této oblasti formou samostudia.

5KZ3D modelováníB6B39TDM
Studenti praktickou cestou získají potřebné znalosti pro vytváření geometrie 3D modelů (polygonální, Nurbs a subdividion technika modelování), nastavení materiálů a světel a vytvoření

krátkého animovaného filmu. Dále si vyzkouší práci se zařízením pro záznam tvaru objektu (3D laser scanner) a pro záznam pohybu postavy (Motion Capture).

3KZZáklady multimediální tvorbyB6B39ZMT
Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického

návrhu a jeho implementaci ve webovém prostředí. Předmět je organizován v rámci blokové výuky, kdy v rámci čtyř dnů studenti postupně absolvují jednotlivé části kurzu rozděleného
na 2 přednášky a 2 dílny v každém dnu, ve kterých proběhne praktická část. Studenti si zde budou osvojovat praktické zásady při akvizici a zpracování multimediálního obsahu přičemž
budou využívat několik různých typů nástrojů na úrovni aplikací a na úrovni jednoduchého kódu.Veškeré nabyté znalosti studenti uplatní v rámci posledního dne věnovaného vlastnímu

návrhu a jeho uplatnění v rámci webového projektu. Po absolvování předmětu studenti zrealizují vlastní samostatný projekt a po jeho odevzdání budou hodnoceni.

5Z,ZKZáklady webových aplikacíB6B39ZWA
Předmět je zaměřen na základní dovednosti tvorby a údržby webových prezentací. Skládá se z části návrhu struktury webové prezentace (HTLM), grafického návrhu (CSS) a dynamiky
na straně klienta (Javascript). Následuje serverová část aplikace v jazyce PHP 7, kde se absolventi naučí zpracovávat formuláře a vytvořit jednoduchou webovou aplikaci. Předmět je

zakončen zápočtem a zkouškou.

6ZSemestrální projektB6BPROJ6
Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

6Z,ZKVytváření grafického obsahuBE4B39VGO
Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi. Studenti a studentky se naučí navrhnout a vytvořit

prostorovou scénu, vytvořit a přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a rozmístit a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí nezbytné
pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky. Předmět BE4B39VGO (vyučovaný v angličtině) nahrazuje od zimního semestru 2019/2020 předmět B4B39VGO (vyučovaný v češtině),

který již dále nebude nabízen.

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 25. 06. 2022 v 18:38 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika - doporučený
průchod studiem

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
Typ studia: Bakalářské kombinované
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ,L2BP+2BC0Z
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZB

PZ28KP+6KC8Z,ZKLineární algebra
Alena  Gollová  Alena  Gollová Jiří  Velebil (Gar.)

BD5B01LAG

PZ14KP+6KS4Z,ZKMakro a mikroekonomika
Helena  Fialová

BD5B16MME

PZ28KP+6KC8Z,ZKMatematická analýza 1
Paola  Vivi,  Miroslav  Korbelář  Josef  Tkadlec Josef  Tkadlec (Gar.)

BD5B01MA1

PZ14KP+6KC6Z,ZKProcedurální programování (pro EEK)
Ivan  Jelínek  Ivan  Jelínek Ivan  Jelínek (Gar.)

BD5B36PRP

PZ2BP+2BC0Z
Základní školení BOZP
Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová,  Radek  Havlíček  Radek  Havlíček Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEZZ

PZ14KP+6KC4KZZáklady elektrotechnického inženýrství
Ivana  Nová  Ivana  Nová

BD5B14ZEL

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL14KP+6KC6Z,ZKDiferenciální rovnice a numerika
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

BD5B01DRN

PL14KP+6KC5Z,ZKElektronické obvody 1
Roman  Čmejla  Roman  Čmejla Roman  Čmejla (Gar.)

BD5B31EO1

PL14KP+6KL4KZElektronika
Lubor  Jirásek  Lubor  Jirásek Lubor  Jirásek (Gar.)

BD5B34EPS

PL14KP+6KC7Z,ZKFyzika 1
Jaroslav  Plocek  Jaroslav  Plocek Jaroslav  Plocek (Gar.)

BD5B02FY1

PL14KP+6KS4Z
Manažerská psychologie
Josef  Černohous,  Alena  Klesalová,  Jaroslav  Knápek  Jaroslav  Knápek Alena 
Klesalová (Gar.)

BD5B16MPS

PL28KP+6KC8Z,ZKMatematická analýza 2
Miroslav  Korbelář,  Kateřina  Helisová  Miroslav  Korbelář Petr  Hájek (Gar.)

BD5B01MA2

Číslo semestru: 3

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ14KP+6KS5Z,ZKElektromagnetické pole
Jan  Macháč,  Zbyněk  Škvor  Zbyněk  Škvor Jan  Macháč (Gar.)

BD5B17EMP
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PZ14KP+6KC5Z,ZKElektronické obvody 2
Radoslav  Bortel,  Jiří  Náhlík  Jiří  Hospodka Jiří  Hospodka (Gar.)

BD5B31EO2

PZ14KP+6KC7Z,ZKFyzika 2
Jaroslav  Plocek  Jaroslav  Plocek Jaroslav  Plocek (Gar.)

BD5B02FY2

PZ14KP+6KC4KZProgramování v jazyce C/C++
Stanislav  Vítek  Stanislav  Vítek Stanislav  Vítek (Gar.)

BD5B37PPC

PV
Min/Max

Min. předm.

9Povinně volitelné předměty
BD5B37AVT,BD5B31CZS,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2016_BEEKPV-K
36/72Max. předm.

18

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL14P+6L5KZElektrická měření
Vladimír  Haasz  Vladimír  Haasz Vladimír  Haasz (Gar.)

BD5B38EMA

PL0+4s4ZIndividuální projekt
Lubor  Jirásek  Lubor  Jirásek

BD5B99IN1

PL14KP+6KL4Z,ZKMikrokontroléry
Tomáš  Teplý  Tomáš  Teplý Tomáš  Teplý (Gar.)

BD5B34MIK

PL14KP+6KC6Z,ZK
Statistika a pravděpodobnost
Miroslav  Korbelář,  Kateřina  Helisová,  Veronika  Sobotíková,  Jaroslav  Tišer 
Kateřina  Helisová Kateřina  Helisová (Gar.)

BD5B01STP

PV
Min/Max

Min. předm.

9Povinně volitelné předměty
BD5B37AVT,BD5B31CZS,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2016_BEEKPV-K
36/72Max. předm.

18

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předměty2016_BEEKVOL-K

0/999

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ0+8s8ZIndividuální projekt
Lubor  Jirásek

BD5B99IN2

PV
Min/Max

Min. předm.

9Povinně volitelné předměty
BD5B37AVT,BD5B31CZS,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2016_BEEKPV-K
36/72Max. předm.

18

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předměty2016_BEEKVOL-K

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

PL14KP+6KS4Z,ZKZáklady finančního managementu
Blanka  Kučerková,  Oldřich  Starý  Oldřich  Starý Oldřich  Starý (Gar.)

BD5B16ZFM

PV
Min/Max

Min. předm.

9Povinně volitelné předměty
BD5B37AVT,BD5B31CZS,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2016_BEEKPV-K
36/72Max. předm.

18
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Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/Max

Min. předm.

9
Povinně volitelné předměty2016_BEEKPV-K

36/72Max. předm.

18
Datové sítěBD5B32DATČíslicové zpracování signálůBD5B31CZSAudiovizuální technikaBD5B37AVT

Elektroenergetika 1BD5B15EN1ElektrodynamikaBD5B17ELDDigitální technikaBD5B32DIT

Materiály pro výkonovou elektrot ...BD5B13MVEElektroenergetika 3BD5B15EN3Elektroenergetika 2BD5B15EN2

Signály a soustavyBD5B37SASSenzory v elektronice a elektrot ...BD5B34SEEMikroelektronikaBD5B34MIT

Výroba výkonových zařízeníBD5B13VVZVýkonové součástky a technologieBD5B13VSTTechnika bezdrátové komunikaceBD5B17TBK

Základy výkonové elektronikyBD5B14ZVEZáklady elektrických strojů a př ...BD5B14ZSPZáklady elektrických pohonůBD5B14ZPO

V
Min/MaxMin. předm.

0
Volitelné předměty2016_BEEKVOL-K

0/999

Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

6Z,ZKDiferenciální rovnice a numerikaBD5B01DRN
Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby

výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických a diferenciálních a jejich soustav). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.Výsledek studentské
ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/BD5B01DRN

8Z,ZKLineární algebraBD5B01LAG
Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze,

souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.).
Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.

8Z,ZKMatematická analýza 1BD5B01MA1
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

8Z,ZKMatematická analýza 2BD5B01MA2
Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se

probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

6Z,ZKStatistika a pravděpodobnostBD5B01STP
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejich výpočetními metodami a aplikacemi těchto matematických nástrojů na praktické

příklady.

7Z,ZKFyzika 1BD5B02FY1
V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou
vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové
znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech

staví navazující předmět Fyzika 2. Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému
a magnetickému poli. Studenti jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a

magnetických polí. Nabyté znalosti využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující
předmět Fyzika 2.

7Z,ZKFyzika 2BD5B02FY2
Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na

termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si uvědomili univerzálnost
popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Závěrečné přednášky jsou věnovány kvantové mechanice. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají studentům sloužit při studiu řady odborných

oblastí, se kterými se setkají během studia. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky jim pomohou orientovat se v nových technologiích a v základních principech fungování
některých elektronických prvků.

4Z,ZKMateriály pro výkonovou elektrotechnikuBD5B13MVE
V předmětu se student seznámí s fyzkálním popisem základních vlastností a základními typy materiálů pro elektrotechniku. Jsou uvedeny typy vodičů, supravodičů, izolantů, magnetik
a polovodičů, které se používají ve výkonové elektrotechnice. Důraz je kladen na souvislosti mezi vlastnostmi, technologií a využitím. Hlouběji se student seznámí s vybranými typy
organických a anorganických izolantů, zejména s elektrotechnickou keramikou, s vlastnostmi slídy a slídových izolanů, skla a jeho aplikacemi, s ekologickým vodivým spojováním v

elektrotechnice, s materiály pro tenké a tlusté vrstvy a s vybranými nanomateriály a jejich aplikacemi. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13MVE Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13MVE

4Z,ZKVýkonové součástky a technologieBD5B13VST
Budou charakterizovány technologie používané v elektronice, laserové a vrstvové technologie, pouzdřebí IO. Dále budou zmíněny základy výroby vinutí, sušicí a impregnační procesy.

Součástí předmětu jsou také základy polovodičových technologií, výroby a kontroly diskrétních polovodičových součástek, včetně technologie výkonové integrace. Dále budou
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prezentovány svazkové technologie, technologie využívající plazmatu, pouzdření a základní montážní technologie. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13VST Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13VST

4Z,ZKVýroba výkonových zařízeníBD5B13VVZ
Předmět je rozdělen do více částí. V prvním bloku je probírána výroba elektrických strojů po stránce konstrukční a technologické. Důraz je kladen na technologickou část výroby

jednotlivých částí transformátorů a elektrických strojů točivých, tj. konstrukční část, magnetický obvod a vinutí. Druhá část předmětu zahrnuje téma výroby výkonových polovodičových
celků. Je probírána výroba, spolehlivost, diagnostika a chlazení výkonových prvků a měničů. Nedílnou součástí výroby všech zařízení je ale i otázka rušení (EMC) a související

požadavky společnosti a trhu nejen na výkonové výrobky. Poslední část předmětu se věnuje různým způsobům uspořádání výroby s ohledem na její charakter, dále řízení a plánování
výroby.

4KZZáklady elektrotechnického inženýrstvíBD5B14ZEL
Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace, technického textu a jeho prezentace. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a

procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

4Z,ZKZáklady elektrických pohonůBD5B14ZPO
Předmět vysvětluje základní stavební bloky elektrického pohonu. Postup návrhu komponent elektrických pohonů, typické zátěžné protimomenty. Dále jsou probrány základní regulační

struktury pohonů se stejnosměrnými a střídavými motory a komponenty potřebné pro jejich realizaci jako struktura řídicího počítače, obvody pro přechod z analogových signálů na
digitální a realizace samotných regulátorů v digitální formě.

4Z,ZKZáklady elektrických strojů a přístrojůBD5B14ZSP
Předmět vysvětluje principy strojů pro přeměnu mechanické energie na elektrickou a zpět. Jsou probrány principy funkce a vlastnosti základních točivých a netočivých elektrických

strojů. V návaznosti na chování elektrických strojů jsou probrány základní přístroje pro jištění a spínaní včetně problematiky a chování elektrického oblouku.

4Z,ZKZáklady výkonové elektronikyBD5B14ZVE
Předmět je zaměřen na základní typy výkonových polovodičových měničů, které se používají pro změnu parametrů elektrické energie. Studenti jsou seznámeni se základními principy,

vlastnostmi a aplikacemi výkonových polovodičových měničů, jejich výhodami, nevýhodami, dimenzováním a jištěním.

4Z,ZKElektroenergetika 1BD5B15EN1
Předmět seznamuje studenty se základními principy a topologiemi elektrických přenosových a distribučních soustav. Probrány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené,

přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění.

4Z,ZKElektroenergetika 2BD5B15EN2
Předmět je zaměřen na termodynamické procesy v tepelných elektrárnách, seznamuje se základními energetickými bilancemi a strukturou výrobních zdrojů. Ve druhé části předmětu

jsou studenti seznámeni s problematikou izolačních vysokonapěťových systémů a jejich testování. Dále je diskutována problematika přepětí v elektroenergetických systémech.

4KZElektroenergetika 3BD5B15EN3
Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se zákony sdílení tepla, s návrhem a použitím odporových, dielektrických, indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení. Dále je

probrán úvod do problematiky tepelné pohody člověka a vytápění interiérů. Část zaměřená na základy světelné techniky se věnuje základním světelně technickým pojmům, fotometrii,
přehledu světelných zdrojů a svítidel, a typům osvětlovacích soustav a jejich dimenzování.

4Z,ZKMakro a mikroekonomikaBD5B16MME
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování
spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických
principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské
politiky se soustřeuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických

znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.

4ZManažerská psychologieBD5B16MPS
Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Řídící pracovník, role a pravomoci. Motivace a angažovanost. Rozvoj dovedností.

Komunikace a řešení konfliktů. Pracovní skupina a tým, vedení porad. Time management, delegování. Zvládání emocí a stresu. Podniková kultura a organizační změna.

4Z,ZKZáklady finančního managementuBD5B16ZFM
Předmět seznamuje studenty se základními principy finančního řízení firmy. Začíná konceptem časové ceny peněz, finanční matematikou. Podrobně seznamuje s kritériem čisté

současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy. Popis finančních trhů a jejich ukazatelů, ohodnocování dluhu a vlastního
kapitálu. Vliv zadluženosti a daní na rozhodování.

4KZElektrodynamikaBD5B17ELD
Předmět svým absolventům zprostředkuje jednotný pohled na základní děje v časově proměnných elektromagnetických polích a úvod do jejich řešení.

5Z,ZKElektromagnetické poleBD5B17EMP
Předmět seznamuje studenty se základy aplikované teorie elektromagnetického pole, poskytuje základní fyzikální pohled na studované jevy a děje a tento pohled zasazuje do rámce

praktického inženýrského využití vykládaných zákonitostí. Absolvent předmětu získá v této oblasti potřebné základní vědomosti pro studium návazných předmětů souvisejících s
návrhem elektronických prvků a obvodů, komunikačních systémů a dalších technologií.

4Z,ZKTechnika bezdrátové komunikaceBD5B17TBK
Bezdrátové rádiové komunikace patří mezi nejrychleji rozvíjející se technické obory a vedle asi nejvíce známých systémů mobilní telefonie různých generací zahrnují i řadu jiných
mobilní i stacionárních bezdrátově komunikujících modemů a senzorů používaných téměř ve všech dalších technických oborech. TBK je předmět společný pro všechny studenty

programu Elektronika a komunikace, jeho záměrem je seznámit je se všemi důležitými aspekty tohoto oboru tak, aby byli schopní bezdrátová komunikační zařízení a systémy navrhovat,
nastavovat a provozovat, popřípadě i vyrábět některé jejich části. Mezi hlavní náplň přednášek patří seznámení s fyzikálními základy radiových komunikací, související systémové
výpočty, přehled používaných frekvencí, popis šíření elektromagnetických vln na těchto frekvencích včetně popisu typických systémů a nejčastěji používaných antén. Popis šíření

elektromagnetických vln se týká i šíření v městské zástavbě nebo uvnitř budov, analýza typických přenosových systémů obsahuje i základní popis vysokofrekvenčních a mikrovlnných
komponent, ze kterých se tyto systémy skládají. Součástí cvičení jsou zejména praktické výpočty bezdrátových spojů, CAD analýza vybraných přenosových struktur a řada souvisejících

laboratorních měření.

4Z,ZKČíslicové zpracování signálůBD5B31CZS
Předmět seznamuje se základními metodami analýzy a zpracování číslicových determinovaných i náhodných signálů včetně numerických odhadů statistik druhého řádu, jako střední
kvadratická hodnota, korelace a spektrální výkonová hustota. Pozornost je věnována návrhu a aplikacím číslicových filtrů, filtraci ve frekvenční oblasti, převzorkování signálů a metodám
využívajících diskrétní Fourierovu transformaci včetně krátkodobé spektrální analýzy. Absolvent předmětu získá přehled o problematice, naučí se pracovat s pojmy a provádět analýzu

signálů v časové a frekvenční oblasti.

5Z,ZKElektronické obvody 1BD5B31EO1
Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami,
s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře

jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.

5Z,ZKElektronické obvody 2BD5B31EO2
Předmět seznamuje studenty se základními obvody s operačními zesilovači, navazuje systémovým popisem lineárních soustav, analýzy jejich vlastností a základy syntézy kmitočtových
filtrů. Zabývá se principy a vlastnostmi obvodů pro generování signálů a řízených oscilátorů včetně fázového závěsu a jeho použitím. Poslední část předmětu je věnována základním

zesilovacím stupňům s tranzistory.
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4Z,ZKDatové sítěBD5B32DAT
Předmět seznamuje studenty se základními principy komunikace v různých datových sítích a systémech. Cílem předmětu je poskytnout studentům širší přehled protokolové komunikace
pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí. Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace v síti Internet, včetně možnosti si prakticky vyzkoušet
realizaci modelové datové sítě v laboratoři na reálných zařízeních a implementaci jednoduchých síťových aplikací. Cílem předmětu je také motivace studentů k dalšímu studiu dílčích

detailů probírané širší problematiky datových sítí v ostatních předmětech oboru, čímž se snaží dát těmto detailům jednotný rámec a aplikačně-systémový vhled.

4Z,ZKDigitální technikaBD5B32DIT
Předmět seznamuje studenty jak s principy klasických, tak i programovatelných logických obvodů a jejich praktického využití při návrhu digitálních systémů. První část přednášek i

cvičení předmětu je zaměřena na teoretické znalosti z oblasti logických funkcí, jejich minimalizace, návrhu a realizace logických obvodů, kombinačních i sekvenčních obvodů a přehled
technologií realizace logických obvodů a hradel s jejich nejdůležitějšími parametry. Druhá část je pak zaměřena zejména na moderní programovatelná logická pole FPGA a jazyk VHDL
a jejich využití pro realizaci typických příkladů logických obvodů použitých v praxi. Cvičení předmětu vhodně doplňují teoretické přednášky a jejich podstatnou část tvoří série prakticky
zaměřených laboratorních úloh. Studenti se v nich seznámí s reálnými hradly, změří jejich statické a dynamické vlastnosti. Dále bude kladen důraz na pochopení a osvětlení principu

základních stavebních bloků digitálních obvodů a jejich interpretací v jazyce VHDL, softwarovou simulaci a vlastní realizaci prostřednictvím hradlového pole.

4KZElektronikaBD5B34EPS
Předmět poskytuje studentům poznatky o současných základních pasivních a aktivních elektronických součástkách. Struktura, fyzikální a obvodové vlastnosti součástek jsou vysvětlovány
do podrobnosti přiměřené zaměření studijního programu. Probírá se chování součástek při práci s malými i velkými signály analogovými, číslicovými a optickými. Dále jsou popisovány

komplexnější obvodové systémy a komunikační technologie. V laboratořích se pak provádějí měření nejdůležitějších aplikací moderních polovodičových součástek.

4Z,ZKMikrokontroléryBD5B34MIK
Cíl předmětu je seznámit studenty s obsluhou zajímavých moderních periferií a senzorů pomocí mikrokontroléru. V laboratořích si studenti naprogramují vlastní aplikace a změří jejich

vlastnosti. Vzhledem k použití programovacího jazyka C se bude možné soustředit převážně na praktické úlohy.

4Z,ZKMikroelektronikaBD5B34MIT
Studenti se seznámí moderními trendy v oblasti mikroelektroniky. Jsou probírány základní funkční mikroelektronické struktury a technologie integrovaných obvodů; mikrosenzorů a

mikro-elektro-mechanických integrovaných systémů. Předmět dále seznamuje studenty s vývojem nanoelektroniky a integrovaných obvodů.

4Z,ZKSenzory v elektronice a elektrotechniceBD5B34SEE
Předmět popisuje základní fyzikální jevy a principy používané u senzorů, mikrosenzorů a mikroaktuátorů, seznamuje s energetickými doménami okolního prostředí, statickými a

dynamickými parametry, metodami zlepšování parametrů, zpracováním senzorových signálů, principy návrhu a činnosti inteligentních senzorů, základními principy činnosti a aplikacemi
MEMS a mikrosystémů, principy využití senzorů v senzorových sítích, seznamuje se základními technologiemi jejich realizace, základy senzorů optoelektronických a fotonických.
Teoretické základy jsou doprovázené aplikacemi využití základních principů v senzorech teploty, tlaku, mechanického namáhání a dalších mechanických veličin, průtoku, hladiny,

magnetických veličin, záření, chemické analýzy, bezpečnostních systémech, senzory pro Internet of thinks, uplatnění senzorů v nositelné (wearable) elektronice.

6Z,ZKProcedurální programování (pro EEK)BD5B36PRP
Cílem předmětu je osvojit si principy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci datových struktur a abstrakci tak, aby studenti a studentky uvažovali o

používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. Studenti se v předmětu seznámí
s dekompozicí výpočetní úlohy na dílčí části (procedury) a jejich kombinováním ve větší programové celky. Přednášky jsou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí
a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost

a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Těsný kontakt datové abstrakce a paměťové reprezentace je demonstrován v jazyce C. V závěru semestru jsou stručně představeny
základní vlastnosti objektově orientovaného jazyka C++.

4Z,ZKAudiovizuální technikaBD5B37AVT
Předmět je věnován základům multimediální techniky (audio a video) a zabývá se základy audio a video (zvuk a obraz) snímání, zpracování signálu, vysílání a distribuce, záznamu a
reprodukce včetně fyziologie slyšení a vidění ve formě širokého přehledu těchto problémů. Poskytuje základní informace pro pochopení hlavních principů a systémových řešení v této

oblasti.

4KZProgramování v jazyce C/C++BD5B37PPC
Předmět seznamuje studenty s C++ a dále rozvijí praktické dovednosti programování v C/C++. Přednášky jsou věnovány objektově orientovanému programování v C++ a seznámení

studentů se základními datovými kontejnery STL. Studenti se také seznámí s principy paralelního programování více-vláknových aplikací, mechanismy synchronizace a modely
více-vláknových aplikací.

4Z,ZKSignály a soustavyBD5B37SAS
Jde o průpravný předmět, který je zaměřen na popis spojitých a diskrétních signálů a soustav v časové a kmitočtové oblasti. Dále seznamuje se základními vlastnostmi pásmových

signálů, analogových modulací a náhodných signálů.

5KZElektrická měřeníBD5B38EMA
Osnovou pro přípravu na přednášky jsou podklady přednášek pro denní studium doplněné o odkazy na zdroj informací [výčet stran] v monografii: Haasz, V. - Sedláček, M.: Elektrická

měření. Přístroje a metody. Monografie ČVUT, Praha 2003 Studenti přichází na přednášku (konzultaci) s připravenými materiály (k dispozici na Moodle), během přednášky jsou
vyjasněny základní principy a zodpovězeny dotazy studentů. Po každé přednášce dostanou studenti přes Moodle zadané příklady k samostatnému řešení. Vypracované příklady jsou
obodovány a získané body jsou součástí hodnocení pro klasifikovaný zápočet. Jejich zvládnutí je rovněž dobrým základem pro úspěšné absolvování závěrečného komplexního testu.

Typické příklady k tématům jsou uvedeny za osnovami jednotlivých přednášek.

4ZIndividuální projektBD5B99IN1
Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B16IND

8ZIndividuální projektBD5B99IN2
Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B16IND

0ZBezpečnost práce v elektrotechnice pro bakalářeBEZB
Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami

před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou
elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

0ZZákladní školení BOZPBEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 29. 06. 2022 v 09:09 hod.
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Doporučený průchod studijním plánem

Název průchodu: Passage through study

Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Katedra:
Průchod studijním plánem: Electrical Engineering and Computer Science (EECS)
Obor studia, garantovaný katedrou: Před zařazením do oboru
Garant oboru studia:
Program studia: Electrical Engineering and Computer Science
Typ studia: Bakalářské prezenční
Poznámka k průchodu:

Kódování rolí předmětů a skupin předmětů:
P - povinné předměty programu,  PO - povinné předměty oboru,  Z - povinné předměty,  S - povinně volitelné předměty,  PV - povinně volitelné předměty,
F - volitelné předměty odborné, V - volitelné předměty, T - tělovýchovné předměty

Kódování způsobů zakončení predmětů (KZ/Z/ZK) a zkratek semestrů (Z/L):
KZ - klasifikovaný zápočet,  Z - zápočet,  ZK - zkouška,  L - letní semestr,  Z - zimní semestr

Číslo semestru: 1

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2BP+2BC0Z
Basic health and occupational safety regulations
Radek  Havlíček,  Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová  Vladimír  Kůla Vladimír  Kůla
(Gar.)

BEEZZ

PZ4P+2S7Z,ZKCalculus 1
Paola  Vivi  Paola  Vivi Paola  Vivi (Gar.)

BE5B01MA1

PZ3P+1S5Z,ZKDiscrete Mathematics and Graphs
Tommaso  Russo  Marie  Demlová Marie  Demlová (Gar.)

BE5B01DMG

PZ4P+2S8Z,ZKLinear Algebra
Paola  Vivi  Paola  Vivi Paola  Vivi (Gar.)

BE5B01LAL

PZ2P+2C6Z,ZKProgramming Essentials
Tomáš  Jeníček  Tomáš  Svoboda Tomáš  Svoboda (Gar.)

BE5B33PRG

PZ,L2BP+2BC0ZSafety in Electrical Engineering for a bachelor´s degree
Radek  Havlíček,  Vladimír  Kůla,  Ivana  Nová  Ivana  Nová Vladimír  Kůla (Gar.)

BEEZB

V
Min/MaxMin. předm.

0
Elective special subjects2018_BEECSVOL

0/999

Číslo semestru: 2

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL4P+2S7Z,ZKCalculus 2
Paola  Vivi  Paola  Vivi Petr  Habala (Gar.)

BE5B01MA2

PL4P+2C7Z,ZKDifferential Equations&Numerical Methods
Petr  Habala  Petr  Habala Petr  Habala (Gar.)

BE5B01DEN

PL0P+4C4Z,ZKMathematical Applications
Stanislav  Vítek,  Jan  Kyncl,  Václav  Vencovský  Jan  Kyncl Jan  Kyncl (Gar.)

BE5B15MAA

PL4P+1L+2C8Z,ZKPhysics 1
Stanislav  Pekárek,  Jaroslav  Jíra  Stanislav  Pekárek Stanislav  Pekárek (Gar.)

BE5B02PH1

PL2P+2C6Z,ZK
Programming for Engineers
Marko  Genyk-Berezovskyj  Marko  Genyk-Berezovskyj Marko 
Genyk-Berezovskyj (Gar.)

BE5B33PGE

Číslo semestru: 3

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S5Z,ZKFundamentals of Electrical Circuits
Pavel  Máša  Pavel  Máša Jiří  Hospodka (Gar.)

BE5B31ZEO

PZ3P+1L+2C7Z,ZKPhysics 2
Stanislav  Pekárek,  Jaroslav  Jíra  Stanislav  Pekárek Stanislav  Pekárek (Gar.)

BE5B02PH2

PZ4P+2S7Z,ZKProbability and Statistics
Kateřina  Helisová  Kateřina  Helisová Kateřina  Helisová (Gar.)

BE5B01PRS
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PV
Min/MaxMin. předm.

7
Compulsory subjetcs of the branch
BE5B33ALG,BE5B35ARI,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BEECSPV
38/87

Číslo semestru: 4

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL2P+2L5Z,ZKElectron Devices
Julius  Foit,  Pavel  Hazdra,  Adam  Bouřa  Pavel  Hazdra Pavel  Hazdra (Gar.)

BE5B34ELP

PL2P+2L6Z,ZKMicrocontrollers
Tomáš  Teplý,  Vladimír  Janíček  Tomáš  Teplý Vladimír  Janíček (Gar.)

BE5B34MIK

PV
Min/MaxMin. předm.

7
Compulsory subjetcs of the branch
BE5B33ALG,BE5B35ARI,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BEECSPV
38/87

V
Min/MaxMin. předm.

0
Elective special subjects2018_BEECSVOL

0/999

Číslo semestru: 5

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PZ2P+2S+6D10ZProject
Jaroslav  Knápek,  Jan  Jandera  Jan  Jandera Jaroslav  Knápek (Gar.)

BE5B99PRO

PV
Min/MaxMin. předm.

7
Compulsory subjetcs of the branch
BE5B33ALG,BE5B35ARI,..... (pokračování viz seznam skupin níže) 

2018_BEECSPV
38/87

V
Min/MaxMin. předm.

0
Elective special subjects2018_BEECSVOL

0/999

Číslo semestru: 6

RoleSemestrRozsahKredityZakončení
Název předmětu / Název skupiny předmětů
(u skupiny předmětů seznam kódů jejích členů)
Vyučující,  autoři  a garanti (gar.)

Kód

PL,Z12S20ZBakalářská práce - Bachelor thesis
Roman  Čmejla (Gar.)

BBAP20

PZ,L2P+2S4KZ
Business Economics
Tomáš  Podivínský,  Blanka  Kučerková,  Josef  Černohous  Tomáš  Podivínský
Tomáš  Podivínský (Gar.)

BE5B16EPD

V
Min/MaxMin. předm.

0
Elective special subjects2018_BEECSVOL

0/999

Seznam skupin předmětů tohoto průchodu s úplným obsahem členů jednotlivých skupin

RoleSemestrRozsahKredityZakončeníNázev skupiny předmětů a kódy členů této skupiny předmětů
(specifikace viz zde nebo níže seznam předmětů)Kód

PV
Min/MaxMin. předm.

7
Compulsory subjetcs of the branch2018_BEECSPV

38/87
C Programming LanguageBE5B99CPLAutomatic ControlBE5B35ARIAlgorithmsBE5B33ALG

Cybernetics and Artificial Intel ...BE5B33KUIComputer ArchitecturesBE5B35APOComputer and Communication Netwo ...BE5B32PKS

Logic Systems and ProcessorsBE5B35LSPElectromagnetic Field TheoryBE5B17EMTElectric Machinery and Apparatus ...BE5B14SP1

Power Engineering 1BE5B15EN1Pattern Recognition and Machine ...BE5B33RPZMaterials for Power Electrical E ...BE5B13MVE

Signal TheoryBE5B31TESSensors and MeasurementBE5B38SMEPower Engineering 2BE5B15EN2

V
Min/MaxMin. předm.

0
Elective special subjects2018_BEECSVOL

0/999
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Seznam předmětů tohoto průchodu:

KredityZakončeníNázev předmětuKód

20ZBakalářská práce - Bachelor thesisBBAP20
Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, které vypisují

katedry FEL v KOSu. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

7Z,ZKDifferential Equations&Numerical MethodsBE5B01DEN
Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby

výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických a diferenciálních a jejich soustav). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.Výsledek studentské
ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01DEN

5Z,ZKDiscrete Mathematics and GraphsBE5B01DMG
The aim of the course is to introduce students to fundamentals of Discrete Mathematics with focus on electrical engineering. The content of the course covers fundamentals of

propositional and predicate logic, infinite sets with focus on the notion of cardinality of sets, binary relations with focus on equivalences and partial orderings; integers, relation modulo;
algebraic structures including Boolean algebras. Further, the course covers basics of the Theory of Graphs.

8Z,ZKLinear AlgebraBE5B01LAL
The course covers standard basics of matrix calculus (determinants, inverse matrix) and linear algebra (basis, dimension, inner product spaces, linear transformations) including

eigenvalues and eigenvectors. Matrix similarity, orthogonal bases, and bilinear and quadratic forms are also covered.

7Z,ZKCalculus 1BE5B01MA1
It is an introductory course to calculus of functions of one variable. It starts with limit and continuity of functions, derivative and its geometrical meaning and properties, graphing of
functions. Then it covers indefinite integral, basic integration methods and integrating rational functions, definite integral and its applications. It concludes with introduction to Taylor

series.

7Z,ZKCalculus 2BE5B01MA2
The subject covers an introduction to the differential and integral calculus in several variables and basic relations between curve and surface integrals. Fourier series are also introduced.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3B01MA2

7Z,ZKProbability and StatisticsBE5B01PRS
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejich výpočetními metodami a aplikacemi těchto matematických nástrojů na praktické

příklady.

8Z,ZKPhysics 1BE5B02PH1
The basic course of physics at the Faculty of Electrical Engineering - Physics 1, is devoted to the introduction into two important areas of physics. The first one is a classical mechanics
and the second one is the electric and magnetic field.Within the framework of the classical mechanics, the students study the particle kinematics; dynamics of the mass particle, system
of mass particles and rigid bodies. The students should be able to solve basic problems dealing with the description of mechanical systems, which they can meet during their further

studies. The classical mechanics is followed by the relativistic mechanics, electric and magnetic field - both stationary as well as non-stationary. The students can use the facts gained
in this course in the study of electrical circuits, theory of electrotechnical materials or radioelectronics. Apart of this, the knowledge gained in this course is required for the study of the

consecutive course Physics 2.

7Z,ZKPhysics 2BE5B02PH2
Within the framework of this course the students will first of all learn foundations of thermodynamics. Following topic - the theory of waves - will give to the students basic insight into
the properties of waves and will help to the students to understand that the presented description of the waves has a universal character in spite of the waves character. Particular

types of waves, such as acoustic or optical waves are the subjects of the following section. Quantum mechanics and nuclear physics will complete the student´s general education in
physics.The knowledge gained in this course will help to the students in study of such modern areas as robotics, computer vision, measuring technique and will allow them to understand

the principles of novel technologies and functioning of new electronic devices.

5Z,ZKMaterials for Power Electrical EngineeringBE5B13MVE
At first a physical description of basic properties and basic types of materials for electrical engineering is carried out. Types of conductors, superconductors, insulators, magnetic
materials and semiconductors, which are used in power electrical engineering, are presented. The stress is put on relationships between properties, technology and the use. The

student will meet, in higher detail, with ceramics for electrical engineering, with properties of mica, glass and their applications, with environmental conductive joining, with materials
for thin and thick films and with selected nanomaterials and their applications.Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1B13MVE

5Z,ZKElectric Machinery and Apparatus 1BE5B14SP1
Electric drive and its components. Electromechanical energy conversion. Rotational converters - DC machines, induction motors, synchronous generators and motors. Special electric

machines, actuators. Static converters - transformers. There are presented operational principles, main constructional scheme and characteristics, applications. Switching theory.
Interaction between turn-off switch and switched circuit. Basic theory and characteristic of electric arc. Transient recovery voltage. Switching overvoltage. Low voltage protection

apparatuses.

5Z,ZKPower Engineering 1BE5B15EN1
The course informs students about basic principles and topologies of electrical transmission and distribution systems. There are explained key system elements and their parameters,

steady, transient and failure phenomena, main rules for dimensioning and protecting.

6Z,ZKPower Engineering 2BE5B15EN2
This course is an introduction to the field of thermodynamic processes in thermal power plants, energy balances and structure of various renewable and conventional energy production

technologies. Students will became also familiar with individual components of self consumption of power plants. The power generation and distribution are linked to high voltage
systems and insulation materials. The fundamental theory of often used insulation materials and their propertis will be explained. Lightning and switching overvoltages and their impact

to the insulation of electric power system will be discussed at the end of the course.

4Z,ZKMathematical ApplicationsBE5B15MAA
The aim of the course is to obtain knowledge about mathematic programs used in electrical engineering. Student will acquire basic knowledge about MATLAB, MATHEMATICA and

mathematical model assessment.

4KZBusiness EconomicsBE5B16EPD
Targets and function of business, corporation life cycle. Cost classification, cost calculation, cost curves. Profit, production, price and cost relation. Taxes. Financial calculus and

investment decision-making. Business plan. Management functions, corporation organizational schemes. Processes and firm management. Výsledek studentské ankety předmětu je
zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0B16EPD
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6Z,ZKElectromagnetic Field TheoryBE5B17EMT
This course presents fundamentals of electromagnetic field theory and its applications. Analysis methods proper for static, stationary as well as dynamic fields and waves in free space
and on basic transmission lines are presented as well. This course provides students with physics - based wiev on studied effects, which is applied then on engineering problems. At
the end of the course, all effects should not only be described, but quantified as well. Basic knowledge and insight into communication devices, systems and techniques is provided,

applicable not only to systems currently taught in other courses, but to future systems as well.

5Z,ZKSignal TheoryBE5B31TES
5Z,ZKFundamentals of Electrical CircuitsBE5B31ZEO

The subject describes fundamental methods of electrical circuit analysis. After a brief introductory part where the difference between an electrical device and its models is introduced,
the basic ideal passive and active circuit elements are then defined. Next, basic circuit quantities are defined; lectures are then focused on important laws and methods of analysis of
electrical circuits. Circuit theorems, an analysis of DC circuits, AC circuits, first-order and second-order circuits are described. Finally, a brief description of more sophisticated methods
of analysis (Laplace transform, pulse excitation) is done. The seminars are focused on getting a theoretical experience in analysis of electrical circuits, supplemented with simulations

and simple measurement. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE2B31ZEO

6Z,ZKComputer and Communication NetworksBE5B32PKS
The aim of the course is to familiarize students with current trends in the switched local networks and the key functions of routing protocols in IP networks. The course is aimed rather

primarily practically then theoretically

6Z,ZKAlgorithmsBE5B33ALG
In the course, the algorithms development is constructed with minimum dependency to programming language; nevertheless the lectures and seminars are based on Python. Basic
data types a data structures, basic algorithms, recursive functions, abstract data types, stack, queues, trees, searching, sorting, special application algorithms. Students are able to
design and construct non-trivial algorithms and to evaluate their affectivity. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4B33ALG

6Z,ZKCybernetics and Artificial IntelligenceBE5B33KUI
The course introduces the students into the field of artificial intelligence and gives the necessary basis for designing machine control algorithms. It advances the knowledge of state

space search algorithms by including uncertainty in state transition. Students are introduced into reinforcement learning for solving problems when the state transitions are unknown,
which also connects the artificial intelligence and cybernetics fields. Bayesian decision task introduces supervised learning. Learning from data is demonstrated on a linear classifier.

Students practice the algoritms in computer labs.

6Z,ZKProgramming for EngineersBE5B33PGE
6Z,ZKProgramming EssentialsBE5B33PRG

The course focuses on understanding and mastering basic design principles of algorithms. It develops data abstraction coupled with the essential programming patterns.The emphasis
is on creating readable and reusable programs.

6Z,ZKPattern Recognition and Machine LearningBE5B33RPZ
The basic formulations of the statistical decision problem are presented. The necessary knowledge about the (statistical) relationship between observations and classes of objects is
acquired by learning on the raining set. The course covers both well-established and advanced classifier learning methods, as Perceptron, AdaBoost, Support Vector Machines, and

Neural Nets. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4B33RPZ

5Z,ZKElectron DevicesBE5B34ELP
This course introduces the basic theory, principles of operation and properties of electron devices. Physical principles of operation, device structures and characteristics are explained
together with adequate models for small- and large-signal. Basic applications in analogue and digital electronics are examined. In seminars and labs, students are introduced to basic
principles of device simulation, measurement of device characteristics and extraction of device parameters. Operation of electron devices in electronic devices is then analyzed using

the PSpice simulator. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE2B34ELP

6Z,ZKMicrocontrollersBE5B34MIK
The goal of this course is to make students acquainted with recent interesting applications, smart sensors circuits and peripherals handled by microcontrollers. In a lab students will

program their own application and measure its properties. Because of usage of a programming language C it will be possible to focus on the practical part of the realization.

6Z,ZKComputer ArchitecturesBE5B35APO
Subject provides overview of basic building blocks of computer systems. Explanation starts from hardware side where it extends knowledge presented in the previous lectures of

Structures of computer systems. Topics cover building blocks description, CPU structure, multiple processors interconnections, input/output subsystem and basic overview of network
and buses topologies. Emphasis is placed on clarification of interconnection of hardware components with software support, mainly lower levels of operating systems, device drivers

and virtualization techniques. General principles are more elaborated during presentation of examples of multiple standard CPU architectures. Exercises are more focused on the
software view to the contrary. Students are lead from basic programming on CPU level to the interaction with raw hardware. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE0B36APO

7Z,ZKAutomatic ControlBE5B35ARI
Foundation course of automatic control. Introduction to basic concepts and properties of dynamic systems of physical, engineering, biological, economics, robotics and informatics
nature. Basic principles of feedback and its use as a tool for altering the behavior of systems and managing uncertainty. Classical and modern methods for analysis and design of
automatic control systems. Students specialized in systems and control will build on these ideas and knowledge in the advanced courses to follow. Students of other branches and

programs will find out that control is a inspiring, ubiquitous and entertaining field worth of a future cooperation. Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3B35ARI

6Z,ZKLogic Systems and ProcessorsBE5B35LSP
The course is an introduction to basic hardware structures of computing resources, their design, and architecture. It provides an overview of the implementation of data operations at

hardware and the creation of embedded processor systems with peripherals on advance programmable logic FPGAs.

6Z,ZKSensors and MeasurementBE5B38SME
Basic circuits and instruments for measurement of electrical quantities, AD and DA converters, sensors focused to use in robotics and automation, intelligent sensors, methods of

decreasing uncertainties. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3B38SME

6Z,ZKC Programming LanguageBE5B99CPL
The course provides complete knowledge of the C programming language regarding a program structure operation, memory access, and multi-thread applications.The course emphasis

a ?good? programming style to develop clean, easy-to-read, and re-usable code. Students are introduced into the process of the source code compilation and active debugging.
Lectures introduce basic code structures and demonstration applications which link together partial constructs and practical coding aiming for cleanliness and structure of the source
code, computational efficiency optimized using code profiling and debugging. Students are introduced into the fundamental principles of parallel multi-thread programming, synchronization

mechanism and multi-thread application models. The end of the course presents introduction to principles of object oriented programming and C++.

10ZProjectBE5B99PRO
0ZSafety in Electrical Engineering for a bachelor´s degreeBEEZB

Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami
před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou

elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.
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0ZBasic health and occupational safety regulationsBEEZZ
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné

základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese  http://bilakniha.cvut.cz/cs/f3.html
Generováno: dne 29. 06. 2022 v 09:11 hod.
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