
Povídání o studiu

MIREK MÜLLER, DANIEL JUSTIZ A DALŠÍ

ANEB VŠE, CO JE POTŘEBA VĚDĚT NA 
ZAČÁTKU PRVNÍHO SEMESTRU



Vítejte na FELu



CO SI ZAŘÍDIT?



ISIC
• Mezinárodně uznávaný průkaz 

studenta
• Slevy u obchodníků
• Slevy na vlaky a autobusy
• První pořízení: 380 Kč 
• Prodloužení: 180 Kč/rok
• Doporučeno přinést fotku, ale 

kdyžtak vás vyfotí



VYDAVATELSTVÍ PRŮKAZŮ ČVUT
• Studentský dům, Bechyňova 3, Praha 6

• Možnost rezervace termínu

• https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/prukaz-
typu-student/
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https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/prukaz-typu-student/


PID lítačka
• Papírové kupony
• Lítačka
• Platební karta
• In Karta
• Mobilní aplikace



NÁSTUPY NA KOLEJE
• Prohlášení o bezinfekčnosti
• Zde nutná fotka!
• Dost peněz (na účtu) k zaplacení

za zbytek září
• Od 06.09.2021 do 17.09.2021

• https://www.suz.cvut.cz/files/su_2021_2022.pdf

https://www.suz.cvut.cz/files/su_2021_2022.pdf


ŠKOLNÍ EMAIL
• https://svti.fel.cvut.cz/cz/services/email.html <- info k nastavení 
• (vygooglit FEL email)
• Budete ho potřebovat!
• Nelze přeposílat jinam, ale je možné

si ho přidat do emailových klientů

https://svti.fel.cvut.cz/cz/services/email.html


EDUROAM
• https://svti.fel.cvut.cz/cz/services/eduroam/eduroam.html

(google Eduroam FEL)
• Doporučeno připojit se s ověřením certifikátu sítě přes server 

radius.fel.cvut.cz
• Nastavení

• Přes aplikaci Eduroam CAT
• Ručně

https://svti.fel.cvut.cz/cz/services/eduroam/eduroam.html


GDE CO JE?



JÍDLO



JÍDLO
https://agata.suz.cvut.cz/

+ Strahov
+ Podolí
+ Karlovo nám.
+ Bufety

• Poblíž kebab, mekáč, 
KFC, apod.
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Studentský dům

Technická

Masarykova kolej

https://agata.suz.cvut.cz/


NTK
• NTK

https://www.techlib.cz
• Knihovna ČVUT

http://knihovna.cvut.cz
• Univerzitní knihkupectví
• Městská knihovna

https://www.techlib.cz/
http://knihovna.cvut.cz/


UČEBNY
• https://fel.cvut.cz/cz/glance/rooms.html
• https://iqnavs.fel.cvut.cz/

https://fel.cvut.cz/cz/glance/rooms.html
https://iqnavs.fel.cvut.cz/


PŘEJEZD



STUDOVNY
Dejvice
• FEL café
• https://fel.cvut.cz/cz/education/studovny-samostudium.html
Karlovo náměstí
• Studovna v prvním patře
Počítačové učebny
• https://svti.fel.cvut.cz/cz/services/computer-rooms.html

Error 404

Studovna not found

https://fel.cvut.cz/cz/education/studovny-samostudium.html
https://svti.fel.cvut.cz/cz/services/computer-rooms.html


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
mailto:svobod18@fel.cvut.cz
mailto:turkoive@fel.cvut.cz


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



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 se)
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/


NĚCO KE STUDIU



HARMONOGRAM AR
• https://fel.cvut.cz/cz/education/harmonogram2122.html
• Semestr 
• Vánoční prázdniny
• Zkouškové období
• Sudý/lichý týden
• …

https://fel.cvut.cz/cz/education/harmonogram2122.html


PŘEDMĚTY
• Zápočet / ZKouška / Klasifikovaný Zápočet
• 1 Kredit ≈ 30 hodin času za semestr 
• Měsíc zkouškové na konci semestru



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


JAK SE UDRŽET?
• Za první semestr získat 15 kreditů, 

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

semestr
• Zvládnout všechny povinné předměty 

alespoň na druhý zápis
•



KOS



NASTAVENÍ ÚDAJŮ V KOSU
• Číslo účtu
• Kontaktní adresa (pokud 

se liší)
• Vybrat účet v TZS



MOODLE     CW     BRUTE



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
• Povinné splnit před státnicemi:

• Zápočet z B1 – B0B04B1K
• Zkouška z B2 – B0B04B2Z

• Možnost uznání certifikátu
• Přehled co zapsat: https://jazyky.fel.cvut.cz/rt/Akonc.pdf

https://jazyky.fel.cvut.cz/rt/Akonc.pdf


DĚKAN FEL
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
• nejvyšší představitel fakulty



REKTOR ČVUT
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
• nejvyšší představitel univerzity



NA ZÁVĚR



https://discord.gg/cvutfel – server pro všechny FELáky

FEL ČVUT prváci 2021 – skupina pro všechny prváky

FELwiki – studentské webovky s materiály 

SKUPINY

https://discord.gg/cvutfel
https://www.facebook.com/groups/756020455034200
https://felwiki.cz/


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



CELOU PREZENTACI BRZY NAJDEŠ NA

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

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


MĚJTE OČI OTEVŘENÉ


