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TISKOVÁ ZPRÁVA  

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům  

o studium moderní techniku i její historii 

Praha, 13. ledna 2017 – Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 

20. ledna od 8.30 hodin první letošní Den otevřených dveří. Akce se již tradičně 

uskuteční jak v sídle fakulty v pražských Dejvicích, tak i v budově na Karlově 

náměstí. Návštěvníci získají nejen informace o možnostech studia, ale také 

možnost prohlédnout si špičkové laboratoře a v Dejvicích bude rovněž 

zpřístupněna výstava historických počítačů. 

Pro zájemce o studium i pro pedagogy budou připraveny prezentace jednotlivých 

studijních programů, které fakulta nabízí, představeny budou i možnosti studijních 

pobytů v zahraničí a uplatnění po absolvování studia. Po dobu trvání programu 

budou také přístupné špičkové laboratoře, jako jsou laboratoř mobilních sítí, obvodů 

a systémů, leteckých systémů, měřicí techniky, kybernetiky, biomedicínského 

inženýrství, elektrických obvodů, akustiky, energetiky, elektrických strojů, 

mikroprocesorových aplikací, centrum návrhu integrovaných obvodů, senzorů a 

mikrosystémů – DesignLab, nebo centrum bezpečnostních technologií a senzorů. 

„Pro zájemce o moderní historii techniky jsme se rozhodli po celý den zpřístupnit i 

výstavu výpočetní techniky Století informace – počítačový svět II., protože nám 

přijde důležité, aby mladá generace viděla, jak rychlým vývojem výpočetní technika 

za posledních 30 let prošla.“, říká děkan Fakulty elektrotechnické prof. Pavel Ripka 

a doplňuje: „Studenti pak lépe pochopí, proč je na FEL učíme poznatky, které budou 

využívány až v budoucnu. Netajíme se tím, že studium na FEL je náročné, ale naše 

absolventy nevychováváme pro muzeum. Naši absolventi nové směry nejen sledují, 

ale i sami vytvářejí.“   

Další informace o programu dne otevřených dveří naleznete na adrese: 

http://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/dod 

Kontakt pro média: 

Ing. Libuše Petržílková  

PR manažerka a tisková mluvčí 

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 

tel.: 224 355 620 

mobil: 731 077 387 

http://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/dod
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České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 

Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně 

inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na 

něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 123 studijních 

programů a v rámci nich 464 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery 

se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům 

trhu. V roce 2015 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více 

než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 451 – 460. místě. V oblasti „Civil and Structural 

Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 101. 

– 150. místě, v oblasti  „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. 

– 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“. 


