


historie FIT a VUT,

● FIT je náročná škola, být zde není samozřejmost, když to zvládnu, jsem v 

extralize

● Božetěchova 2, 1375 - teologické a spirituální centrum jižní Moravy, 

kartuziánský klášter Nejsvětější Trojice

● Božetěchova 2, 2016 - centrum špičkového IT studia a výzkumu







Ústav informatiky a výpočetní techniky (ÚIVT) vznikl na Fakultě 

elektrotechnické VUT v roce 1964 pod názvem Katedra samočinných 

počítačů.

Fakulta informačních technologií VUT v Brně byla založena 1.1.2002 na 

základě Ústavu informatiky a výpočetní techniky FEI VUT v Brně.







● Vy - studenti - jste plnohodnotnou součástí akademické obce

● Univerzity existují téměř 1000 let. Univerzita potřebuje svou nezávislost: 

závislá univerzita už není univerzitou, ale jen učilištěm.

● Hlavní oblasti působení - výuka, VaV a služba společnosti (krátkodobý užitek: 

např. konzultace; dlouhodobý užitek: předávání vzdělanosti dalším 

generacím)





● Ideál je, aby špičkový profesor učil malou skupinu studentů, každý den s nimi 

diskutoval....

● Na FIT jsou relativně velké přednáškové skupiny, ne všechny kurzy mají 

laboratorní cvičení (i když by to bylo vhodné)

● Z ministerstva dostáváme finance podle počtu zapsaných studentů, tabulkové 

platy jsou relativně nízké.

● Maximálně se snažíme dělat výuku efektivní - co nejvíce osobního kontaktu a 

předání znalostí v daných podmínkách.

● Většina studentů maturitního ročníku pokračuje na VŠ. Elitní vzdělávání v 

minulosti vs. masové vzdělávání dnes. Obor IT z pohledu zaměstnání zatím v 

pohodě.

● Kromě výuky pracovníci i bádají. Na FIT ale pracují i lidé, kteří vůbec neučí. 

Více než 50% rozpočtu FIT je z projektů. Umožňuje to, aby naši zaměstnanci 

měli rozumné platy.



● V čele fakulty je děkan a pomáhají mu …

● Samostatným orgánem fakulty je AS.

● Studenty nejvíce zajímají studijní předpisy - mohou je ovlivňovat.

● Volby.



Za předměty se získávají kredity, které se akumulují až do zisku 180, které jsou 

potřeba pro dokončení studia.

Lze je získat jak u nás, tak i na zahraniční univerzitě - typicky 1-2 semestry v rámci 

programu Erasmus.

Po splnění předepsaných podmínek SZZ a zisk titulu.



Kredity nelze získat za libovolné předměty - 141 je za povinné, 3 - 12 za PVA (podle 

počtu předmětů od úrovně z testu po BAN4) a 4 za PVT.

Případný druhý PVT nebo angličtina nad min. se počítají do volitelných.

Zbytek do 180 získáte za volitelné. Ale pozor, počet kreditů je omezen i shora podle 

studijních výsledků.



Vydělíme-li  počty volitelných kreditů 5, což je průměr za předmět, lze absolvovat 5-9 

volitelných předmětů. Můžeme si vybrat podpůrné semináře, opakování  látky ze 

střední školy, humanitní předměty apod. Ale můžeme si vybrat i odborné předměty, a 

to jak praktické zaměřené na konkrétní technologie, tak i teoretické zaměřené na 

obecně platné principy. Co z toho si vybrat?

Nejlepší bude stanovit si cíle studia: jistě chcete získat diplom - ten papír, co ukážete 

zaměstnavateli a on Vás přijme a dá Vám vysoký plat. Ale těm chytřejším to nestačí, 

protože chtějí, aby za pár let nebyli nahrazeni absolventy se znalostmi novějších 

technologií. Chtějí ve firmě postupovat na vyšší a lépe placené pozice - a na to jsou 

potřeba výborné znalosti.

Na kredity se můžete podívat obdobně jako na kredit u mobilního telefonu. Rodiče 

Vám ze svých daní dobili kredit a je na Vás, za jaké předměty jej utratíte. Jestli jen 

splníte povinnost a získáte ten papír, nebo si koupíte znalosti, které Vám pomohou 

vybudovat kariéru a udržet si zajímavou práci po celý zbytek života.



Vyplatí se studovat na 100%, věnovat se práci na FIT - jen tak dosáhnete toho 2. cíle. 

Nejlepší studenti se navíc mohou zapojit do fakultních projektů a získat v nich nejen 

zajímavé položky do životopisu, ale i finanční ohodnocení. Finance lze získat i v 

rámci prospěchového stipendia.

Nezanedbatelné je navýšení kreditových limitů a tím i možnost absolvovat více 

zajímavých předmětů. Nejlepší studenti volí jako první, aby pro ně vždy byla místa. 

Obdobný princip platí pro zahraniční výjezdy.

A nezanedbatelná je i možnost pokračovat na magisterské studium bez přijímaček.



Různé problémy se řeší na různých úrovních. Chcete-li řešit problémy přesahující 

běžnou administrativu, typicky začnete u studijních poradců.





Studijní oddělení  - co mají studenti dělat, aby byla spolupráce se Studijním 

oddělením co nejlepší pro obě strany?

“Nám pomůže, když … “, to je první krok k dobré spolupráci :)





● Kam lze jezdit?

○ zejména země EU a přidružené

○ Země mimo EU jsou „složitější“, ale jde to (USA, Korea, možná 

Malajsie…)

● Začlenění do studia

○ předměty, BP/DP i pracovní stáže

● Kdy nejlépe vyjet?

○ 1r.(2r.) M., 3r. B.

● U koho se informovat?

○ Zahraniční oddělení (Ing. Michaela Studená)

○ ERASMUS koordinátor (prof. Tomáš Vojnar)

○ Proděkan pro vnější vztahy (dr. Vítětslav Beran)

○ Studijní poradce, studijní oddělení, vůbec všichni…

● Proč vyjet?

○ Poznat svět! - jinde se učí trochu jinak

○ Navázat kontakty. - zejména v budoucím životě se hodí
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Ve fabrice budete pracovat celý svůj život, na studium (aktivní činnost hledání sebe a 

utváření svého vzdělání) máte teď krátký okamžik.

Lidi z fabriky za váma přijdou a budou vám nabízet, že tu dloooouhou modrou čáru 

můžete ještě víc natáhnout přes tu zelenou.



Škola vás nutí k vlastní činnosti a vlastní aktivitě dvakrát: na 

bakalářku a diplomku = obojí diplomky, dostává se za ně diplom.



Diplomka se řeší celý rok = jde udělat spoustu práce.

Ale zároveň je tam jen tak čtyři-pět měsíců - není  to moc času a je potřeba ho 

nepromarnit.



Máte tři možnosti diplomky: školní, firemní, svou vlastní.



Škola vás nutí k minimu: dvě diplomky (Bc a Mgr).



Pokud se nechcete držet minima, můžete jít dál - dělat vlastní 

projekty a nebo se zapojit do školního výzkumu a projektové 

činnosti - Projektové praxe.



Ve fabrice budete pracovat celý svůj život, na studium (aktivní činnost hledání sebe a 
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Lidi z fabriky za váma přijdou a budou vám nabízet, že tu dloooouhou modrou čáru 

můžete ještě víc natáhnout přes tu zelenou.





● Fakulta podporuje a hostí zajímavé akce, konference, letní školy apod. v 

oblasti IT.



● Fakulta dlouhodobě spolupracuje s firmou Cisco. 

● Naši studenti vyhrávají mezinárodní soutěže. 

● Sami se snažíme na vlastních síťařských olympiádách propojovat studenty a 

firmy. 

● NetAcad pořádá specializované letní školy.



● Na fakultě pořádáme různé workshopy, semináře či odborné kruhy.



Maratóny

● MediaContest nebo

● Embedded marathon - NAPROGRAMOVAT hardware -

http://www.fit.vutbr.cz/events/em2014/
ImagineCup (DP na stojáka …)



Excel@FIT - http://excel.fit.vutbr.cz
● prostor pro studenty ukázat a sdílet své

○ nápady a inovativní koncepty,

○ technická díla

○ odborné výsledky

● setkávání s kolegy a s odborníky z průmyslu

● ocenění studentské činnosti - FITem i cenami

http://excel.fit.vutbr.cz








● Možná někde uslyšíte, nebo Vás napadne …

● Proč si to my … nemyslíme?



Revoluce průmyslových strojů

● Ani ne před 200 lety lidé ještě nemuseli umět číst, psát a 

počítat. Produkovali pomocí svalů.

● Přišla první průmyslová revoluce, která dala lidstvu sílu 

strojů. 

● Aby lidé mohli být v produkci dále užiteční, museli se naučit 

něco nového, co stroje neumí. Začali se učit číst, psát a 

počítat.



Revoluce počítacích strojů

● Nyní zažíváme revoluci počítačů, která dává lidstvu sílů 

počítací.

● To, co donedávna dělali výlučně lidé: správa dat, 

katalogizace, vyhledávání, přepisování, počítání, počítání, 

počítání - dnes umějí dělat i stroje a umějí to dělat násobně 

lépe - rychleji a levněji.



Žijeme v druhém věku strojů. 

● Šíleným tempem se objevují technologie, které byly až 

donedávna zcela nemyslitelné.

○ Vnímání okolního světa - autonomní vozidla 

○ Získávání a kombinace znalostí - Dr. Watson od IBM, 

porazil lidské soupeře v soutěži Jeopardy (česky známe 

jako Riskuj)

○ Propojení informací na celém světě - WWW, 

○ Efektivní spolupráce obrovského davu lidí - Waze, Siri, 

KickStarter





● Inteligence a znalosti

○ Vznikají zpracováním ohromného množství dat

○ Hledají se vztahy a vzory

○ Trénují se složité matematické modely

○ Provádí se statistická analýza 



● To vše pomocí softwarových nástrojů, knihoven a platforem, 

které je podle potřeb a nových poznatků:

○ Navrhovat

○ Programovat 

○ Analyzovat

○ Optimalizovat



● I když se dnes všechno počítá v cloudech, neznamená to, že 

se to děje ve vzduchu:

○ Existuje fyzické železo: procesory, paměti, řadiče, 

rozhraní

○ Které jsou plné tranzistorů …

○ A spotřebovávají mnoho energie a vydávají také mnoho 

tepla apod.





Stav dnešního vzdělávání - stačí to?

● Dnes drilujeme fakta a umíme číst, psát a počítat. 

● Bude nám to ale stačit za takových 10, 20 let, když už dnes 

nás v mnohém z těchto dovedností počítače předčí?

● Já jsem přesvědčen, že nebude!

● Znalosti pouze aktuálních technologií a schopnosti je dnes 

používat, to nám nevydrží ani na 10 let. Co pak?

● Pak se staneme důležití asi jako koně po vynalezení parního 

stroje.



Co může být v budoucnu naší odbornou i lidskou devízou?

● Představivost a Tvořivost - dělat něco navíc a nebát se 

dělat chyby

● Hledání nových nápadů a myšlenek - číst, studovat, 

poznávat a číst

● Využívat znalosti v širokém kontextu - číst, psát články a 

blogy, přemýšlet a vymýšlet

● Komplexně komunikovat - diskutovat, ptát se a hledat 

odpovědi

Dovednosti, které potřebujeme všichni zlepšovat a stále trénovat, 

jsou schopnost spolupráce, nových myšlenek a tvůrčího 

pohledu.





● Brno je plné technologických firem a IT pracovníků i 

odborníků je velký nedostatek.

● Firmy Vás za pár peněz rády najmou na brigádu, ale i pak 

během školního roku na plný úvazek. 

● Nemůžeme Vám to zakázat, ale studium pak stojí za houby a 

ztrácíte svou hodnotu na trhu práce. 

○ Zůstanete “blbí” a ti, co lépe studovali, Vás 

předběhnou.

○ Oni budou dělat kreativní věci a budou rozhodovat, Vy  

budete poslouchat a nadávat. 

○ Elitní absolventi na naší fakulty skutečně studovali! 

● Někteří samozřejmě pracovat musí ze sociálních důvodů, ale 



většina ne:

○ Jezdit ještě chvíli Škodovkou Favorit než Porsche ?

○ Jet ještě párkrát na lyže do Jeseníků a ne do Aspenu ?





● Elitní absolventi na naší fakulty skutečně studovali a studují.

● Například zakladatelé nebo spoluzakladatelé firem jako ...













● Pokud jste tady proto, že

○ si myslíte, že už všechno umíte a chcete jen “ten papír”. 

○ naprogramovali jste 1 webový portál a myslíte, že zde 

informační technologie končí. 

○ chcete to nějak překlepat do 26 let, aby za Vás stát 

platil zdravotní pojištění. 

○ nechcete vytáhnout paty z Brna 

○ je Vám celkem ukradené, co se na fakultě děje. 

● Pak jste tu špatně. 



● Pokud jste tady proto, že

○ se chcete něco naučit od lidí, kteří dělají špičkový 

výzkum a rozjeli špičkový business v obory IT 

○ chcete na sobě pracovat a chcete být nejlepší 

○ jste připraveni na to, že budete elitou tohoto národa a 

že budete řídit firmy, města, možná stát. 

○ chcete aktivně budovat své sociální sítě mezi spolužáky 

a učiteli a zajímá Vás, co se tu děje. 

○ se chcete podívat, jak to dělají u našich partnerů v 

zahraničí 

● Pak jste tu dobře!



#1 Nenechte se zaskočit svobodou - na FITu Vás nikdo nebude 

kontrolovat, zda chodíte do školy. Nemáme tu školníka. Rodiče 

jsou daleko. Kvalitní studium FIT je úvazek na min. 100%. 

Zodpovědnost je na Vás. 

#2 Berte učitele jako zkušenější kolegy - FIT není “základka”, ptejte 

se, komentujte, kritizujte, jsme za to vděční a “rýpavé” studenty 

máme rádi !

#7 Choďte na přednášky a nevěnujte se Facebooku, ale předmětu. 

Budete z něj skládat zkoušku. Znalosti patrně využijete v dalších 

předmětech a ve Vaší práci. A i pokud ne, je to excelentní duševní 

cvičení. Videozáznamy jsou užitečná pomůcka, ale nemohou 

nahradit živé přednášky. 



● Víte, co chcete v budoucnu dělat? Nevíte? Naprosto v 

pořádku.

● Víte, jaké máte možnosti? Nevíte? V pořádku.

● Víte, co můžete dělat pro to, abyste objevili možnosti a lépe 

se v budoucnu rozhodli? Nevíte. Toto už není dobře. 

● Začněte na tom makat hned dnes! 

● Hned dnes?

● Ano, hned teď o tom začněte přemýšlet!



● Absolvování kurzů a splnění státnic je minimem.

● Studujte mnohem víc!



● Poznejte jiné země a jiné zvyky.

● Osvojte si angličtinu.

● Udělejte si v zahraničí kámoše.



● Vyzkoušejte si práci v různých prostředích a různých 

tématech.

● Výzkum, vývoj, produkce

● Malá, střední, velká firma.



● Vyzkoušejte si práci ve výzkumném týmu.

● Experimentujte v laboratořích.

● Napište odborný článek nebo technickou zprávu.

● Účastněte se projektové schůzky se zahraničními partnery.



● Zrealizujte si vlastní nápad.

● Vytvořte si tým, navrchněte si technické řešení a vytvořte 

produkt.

● Konzultujte možnosti zobchodování Vašeho výsledku.

● Zkuste si založit start-up.

● Úspěšnost je 10%. Kdo to nezkusí, má úspěšnost 0%. 



● Zapojte se studentských aktivit, různých organizací, 

sportovních soutěží.

● Budujete si tak síť kamarádů a kontaktů.

● Poznáváte svět z jiného pohledu.

● Aktivit navíc si průmysl u svých uchazečů cení.



● Vytvořte excelentní bakalářku a diplomku

● Účastněte se konferencí, přehlídek a soutěží

● Studujte, vymýšlejte, zkoušejte.



Adam Herout: Wayne Gretzky: “Nebruslím tam, kde je puk, ale tam, 

kde puk bude!”

Chceme Vás podpořit, abyste ve své budoucí kariéře 

● nebyli ti, kteří jezdí za pukem a jen technologie používají, ale 

abyste 

● byli ti, kteří jezdí tam, kde puk bude a nové technologie 

vytvářejí!



Jménem nás všech na FIT bych Vám chtěl popřát, abyste se 

nespokojili pouze s plněním povinností, které po Vás bude studium 

vyžadovat. Ale abyste našli chuť a sílu dělat mnohem víc.

Máte na to 5 let. Ale 5 let je omezená doba - je to 60 měsíců, je to 

1825 dní. 

Je to Vašich 5 let na FIT.


