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ANEB VŠE, CO JE POTŘEBA VĚDĚT NA 
KONCI PRVNÍHO SEMESTRU



FEL 1. semestr FEL 6. semestr

?



PROČ JSME SE SEŠLI?
• Připomenutí důležitých věcí, které by měl prvák vědět
• Přehled informací o ukončení semestru a zápisech
• Diskuze se staršími studenty – ptejte se v chatu



STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Veškeré informace o studiu najdete na

https://www.fel.cvut.cz/cz/education/souhrn.html

Pokud si nevíte rady, 
napište e-mail své studijní referentce.

(používejte školní mail)

https://www.fel.cvut.cz/cz/education/souhrn.html


REFERENTKY PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

BÝMOVÁ IVANA
bymova@fel.cvut.cz

Kybernetika a robotika

FIALOVÁ RENATA
fialoren@fel.cvut.cz

Otevřená informatika

MATUNOVÁ HANA Ing.
matunhan@fel.cvut.cz

Elektronika a komunikace
Otevřené elektronické systémy

SOVOVÁ BARBORA
barbora.sovova@fel.cvut.cz

Elektrotechnika, energetika a management

SVOBODOVÁ DANIELA
svobod18@fel.cvut.cz

Lékařská elektronika a bioinformatika

TURKOVÁ IVETA
turkoive@fel.cvut.cz

Softwarové inženýrství a technologie
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

mailto:bymova@fel.cvut.cz
mailto:fialoren@fel.cvut.cz
mailto:matunhan@fel.cvut.cz
mailto:barbora.sovova@fel.cvut.cz
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STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Se studijním oddělením můžete řešit:
• Potvrzení o studiu
• Změny v KOS, které nemůžete provést sami

(zápisy, rozvrhy, adresa bydliště...)
• Žádosti všeho druhu
• Poplatky za studium



ZÁPOČTY, ZKOUŠKY
• Zápočet/Zkouška/Klasifikovaný zápočet
• Zápočty bez zapisování
• Liší se předmět od předmětu, vypisuje cvičící nebo 

přednášející 
• Zkoušky se typicky zapisují v KOSu (písemná, ústní)
• Vše zvládnout nejpozději do 14. 2. 2021



PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKY 



ZNÁMKOVÁNÍ
A 1

B 1,5

C 2

D 2,5

E 3

F (FAIL) 4



● Prospěchové stipendium – tři úrovně v závislosti na váženém průměru
https://www.fel.cvut.cz/cz/education/stipendia/index.html

● Dřívější tvorba rozvrhu (náskok před ostatními)
● Priorita při výjezdech do zahraničí

Φ =
σ𝑝𝐾𝑝𝑍𝑝
σ𝑝𝐾𝑝

PROČ MÍT DOBRÉ ZNÁMKY?

https://www.fel.cvut.cz/cz/education/stipendia/index.html


CO KDYŽ NEDÁM ZKOUŠKU?
• Bez zápočtu se nemůžete hlásit ke zkoušce.
• Na zkoušku máte 2 pokusy + „Žolík“ (max. 6x).
• Na nový pokus je potřeba se znovu přihlásit v KOSu.
• Pokud neuspějete ani při jednom z pokusů, můžete si

(až bude znovu vypsán) zapsat podruhé celý předmět.
• Když nedáte předmět ani při druhém zapsání...



JAK SE UDRŽET?
• Zvládnout všechny povinné předměty 

alespoň na druhý zápis
• Za první semestr získat min. 15 kreditů, 

za první rok dohromady 30 kreditů
• Každý další rok dohromady 40 kreditů
• 180 kreditů za bakalářské studium
•



CO DÁL, KDYŽ JE SPLNĚNO?
• Zapsat předměty na další semestr
• Vytvořit rozvrh

● UZAVŘÍT ZÁPIS !!!



ZÁPIS PŘEDMĚTU



TVORBA ROZVRHU



TVORBA ROZVRHU



TVORBA ROZVRHU



JAZYKY
• Katedra jazyků FEL ČVUT : https://jazyky.fel.cvut.cz/
• Povinná zkouška z angličtiny
• Další jazyky:

• francouzština,
• španělština,
• němčina,
• japonština...

https://jazyky.fel.cvut.cz/


ANGLIČTINA
• Zápočet – B0B04B1K !!! NEZAPOMENOUT !!!
• Povinná zkouška – B0B04B2Z

• Nutnost absolvování před přihlášením ke státní závěrečné 
zkoušce 

• Uznání certifikátu



VÝJEZD DO ZAHRANIČÍ
• ERASMUS+
• MBD
• Více informací:

https://www.fel.cvut.cz/cz/education/abroad/index.html
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-
programy/
https://studujvesvete.cvut.cz/

https://www.fel.cvut.cz/cz/education/abroad/index.html
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/
https://studujvesvete.cvut.cz/


UŽITEČNÉ ODKAZY
Aktuální informace ke studiu: https://www.fel.cvut.cz/cz/education/
Aktuální informace ke koronaviru: https://www.fel.cvut.cz/covid
Databáze lidí na FEL: https://udb.fel.cvut.cz/ (nutno přihlásit)
FelSight – aplikace s rozvrhem: https://portal.fel.cvut.cz/
Portál studenta ČVUT: https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/

https://www.fel.cvut.cz/cz/education/
https://www.fel.cvut.cz/covid
https://udb.fel.cvut.cz/
https://portal.fel.cvut.cz/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/


Informační systémy ČVUT: https://ist.cvut.cz/
Informační systémy FEL: http://svti.fel.cvut.cz/
Stahování softwaru pro výuku: https://download.cvut.cz/
Studentská anketa hodnocení předmětů: https://anketa.cvut.cz/
Seznam předmětů na ČVUT: http://bilakniha.cvut.cz

https://ist.cvut.cz/
http://svti.fel.cvut.cz/
https://download.cvut.cz/
https://anketa.cvut.cz/
http://bilakniha.cvut.cz/


DALŠÍ ODKAZY
Transakční a zúčtovací systém: https://tzs.cvut.cz/
Procesní diagramy (aneb jak co chodí): https://procesy.cvut.cz/
Elektronizované žádosti na studijní oddělení: https://www.fel.cvut.cz/eprocesy/
Koleje (ISKAM): https://web.suz.cvut.cz/Login
Menzy: https://agata.suz.cvut.cz/

https://tzs.cvut.cz/
https://procesy.cvut.cz/
https://www.fel.cvut.cz/eprocesy/
https://web.suz.cvut.cz/Login
https://agata.suz.cvut.cz/


Discord FEL – skupina pro všechny FELáky

FEL ČVUT prváci 2020 – skupina pro všechny prváky
A pro jednotlivé programy:
● Elektronika a komunikace
● Lékařská elektronika a bioinformatika
● Elektrotechnika, energetika a management
● Otevřená informatika
● Otevřené elektronické systémy
● Kybernetika a robotika
● Softwarové inženýrství a technologie

SKUPINY

https://discord.gg/jZ9qEd8
https://www.facebook.com/groups/CVUTFEL20/
https://www.facebook.com/groups/EKFEL2020
https://www.facebook.com/groups/BIOFEL2020
https://www.facebook.com/groups/EEMFEL2020
https://www.facebook.com/groups/OIFEL2020
https://www.facebook.com/groups/OESFEL2020
https://www.facebook.com/groups/KYRFEL2020
https://www.facebook.com/groups/SITFEL2020


SOCIÁLNÍ SÍTĚ FAKULTY
Facebook – facebook.com/CVUTFEL
Twitter – twitter.com/cvutfel
Instagram – instagram.com/cvutfelpraha
YouTube – youtube.com/user/CVUTFEL

https://facebook.com/CVUTFEL
https://twitter.com/cvutfel/
https://www.instagram.com/cvutfelpraha/
https://www.youtube.com/user/CVUTFEL


STUDENTSKÉ KLUBY NA FEL
Studentský klub +/-FEL

• pm.fel.cvut.cz
wITches

• witches.fel.cvut.cz
eForce FEE Prague Formula

• eforce.cvut.cz
Florbalová reprezentace FEL

• facebook.com/felrepre

https://pm.fel.cvut.cz/
https://witches.fel.cvut.cz/
https://eforce.cvut.cz/
https://www.facebook.com/felrepre


HELP! – WEBOVÝ ROZCESTNÍK
Web: https://pm.fel.cvut.cz/help

https://pm.fel.cvut.cz/help


DOTAZY



A CO DÁL...



CELOU PREZENTACI NAJDEŠ NA

https://pm.fel.cvut.cz/help/

https://pm.fel.cvut.cz/help/?fbclid=IwAR0lzN2ZLzAstXfl2fRLwCX77BJumaRhk9B65vk-KS9Xadc1Sfht6_Eb9Qo


PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE
A HODNĚ ŠTĚSTÍ U ZKOUŠEK


