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Promoce dne 30. srpna  2016 od 9,00 hodin		
						
	●	Absolventi magisterského programu Kybernetika a robotika		
		Bäumelt	Tomáš	Systémy a řízení		
		Brich	Aleš	Robotika		
		Brož	Pavel	Letecké a kosmické systémy		
		Caro	Néstor	Robotika		
		Čižmár	Andrej	Senzory a přístrojová technika		
		Erlebach	Jonáš	Robotika		
		Fiala	Jiří	Robotika		
		Frank	Jan	Letecké a kosmické systémy		
		Fúra	Viktor	Senzory a přístrojová technika		
		Kříž	Jan	Senzory a přístrojová technika		
		Kubeš	Jiří	Senzory a přístrojová technika		
		Kuneš	Michal	Letecké a kosmické systémy		
		Lalović	Goran	Letecké a kosmické systémy		
		Lhotský	Vojtěch	Robotika		
		Lukeš	Jakub	Robotika		
		Masri	Diar	Robotika		
		Moravčík	Václav	Senzory a přístrojová technika		
		Moravec	Jan	Robotika		
		Novák	Tomáš	Robotika		
		Ondrička	Matej	Senzory a přístrojová technika		
		Renza	Ondřej	Senzory a přístrojová technika		
		Stejskal	Martin	Robotika		
		Straka	Matej	Letecké a kosmické systémy		
		Svoboda	Filip	Systémy a řízení		
		Štol	Jakub	Letecké a kosmické systémy		
		Tabaček	Jaroslav	Systémy a řízení		
		Těžký	Jiří	Robotika		
		Tomášek	Jakub	Systémy a řízení		
		Toms	Daniel	Senzory a přístrojová technika		
		Vítek	Jan	Robotika		
		Vojna	David	Systémy a řízení		
						
	●	Absolventi bakalářského programu Softwarové technologie a management	
		Ashhab	Naim	Softwarové inženýrství		
		Berka	Jakub	Web a multimedia		
		Čepa	Róbert	Web a multimedia		
		Červenka	Tomáš	Softwarové inženýrství		
		Fecko	Lukáš	Web a multimedia		
		Frantál	Petr	Web a multimedia		
		Górecki	Aleš	Manažerská informatika		
		Hanáková	Alena	Web a multimedia		
		Heřmanský	Petr	Manažerská informatika		
		Hogenauer	Tomáš	Softwarové inženýrství		
		Horváth	Bruno	Manažerská informatika		
		Hrabí	Šárka	Softwarové inženýrství		
		Hryzák	Ondřej	Manažerská informatika		
		Chvátal	Lukáš	Web a multimedia		
		Chvíla	Ondřej	Web a multimedia		
		Karola	Antonín	Web a multimedia		
		Kašpar	Michal	Softwarové inženýrství		
		Kašparová	Tereza	Web a multimedia		
		Kiefmann	Josef	Softwarové inženýrství		
		Klimeš	Filip	Softwarové inženýrství		
		Koháková	Pavla	Softwarové inženýrství		
		Kratochvíl	Ondřej	Softwarové inženýrství		
		Kubica	Radek	Manažerská informatika		
		Kulhavý	Jan	Manažerská informatika		
		Le	Anh Vu	Softwarové inženýrství		
		Malich	Tomáš	Softwarové inženýrství		
		Mihal	Matěj	Softwarové inženýrství		
		Ostrihoňová	Kateřina	Softwarové inženýrství		
		Platonov	Ivan	Web a multimedia		
		Rechtberger	Václav	Softwarové inženýrství		
		Rýdl	Václav	Softwarové inženýrství		
		Říha	David	Manažerská informatika		
		Selezneva	Margarita	Web a multimedia		
		Smetanová	Lucie	Manažerská informatika		
		Smutek	Jaroslav	Web a multimedia		
		Strnad	František	Manažerská informatika		
		Šindelář	David	Manažerská informatika		
		Štembera	Ondřej	Softwarové inženýrství		
		Štěpánek	Jan	Softwarové inženýrství		
		Tabatckaia	Olga	Manažerská informatika		
		Tesařová	Michaela	Manažerská informatika		
		Titova	Tamara	Manažerská informatika		
		Voborník	Josef	Manažerská informatika		
		Zářecký	Pavel	Softwarové inženýrství		
						
Promoce dne 30. srpna  2016 od 11,00 hodin		
	●	Absolventi bakalářského programu Kybernetika a robotika		
		Al Reyahi	Karim	Systémy a řízení		
		Albershteyn	Andrey	Senzory a přístrojová technika		
		Azayev	Teymur	Robotika		
		Bakeyev	Ruslan	Robotika		
		Bartoš	Petr	Systémy a řízení		
		Baryshnikov	Maxim	Systémy a řízení		
		Bauer	Jiří	Systémy a řízení		
		Bláha	Richard	Robotika		
		Bouček	Jan	Robotika		
		Brázdil	Jaroslav	Senzory a přístrojová technika		
		Brázdil	Jiří	Robotika		
		Brich	Tomáš	Robotika		
		Buben	Dominik	Senzory a přístrojová technika		
		Cabicar	Jan	Systémy a řízení		
		Cibulka	Vít	Robotika		
		Coroli	Iurie	Systémy a řízení		
		Česenek	David	Robotika		
		Dastych	Lukáš	Systémy a řízení		
		Drozd	Stanislav	Senzory a přístrojová technika		
		Efremov	Denis	Systémy a řízení		
		Elis	Pavel	Systémy a řízení		
		Falta	Daniel	Systémy a řízení		
		Fibír	Šimon	Senzory a přístrojová technika		
		Froněk	Tomáš	Systémy a řízení		
		Gola	Daniel	Systémy a řízení		
		Holeček	Jaroslav	Robotika		
		Hostačný	Lukáš	Senzory a přístrojová technika		
		Hriadel	Dávid	Systémy a řízení		
		Hruška	Ondřej	Senzory a přístrojová technika		
		Chloupek	Martin	Robotika		
		Jankovec	Tom	Robotika		
		Kabelka	Vojtěch	Systémy a řízení		
		Kalousek	Jiří	Systémy a řízení		
		Kapošváry	Matěj	Robotika		
		Král	Pavel	Systémy a řízení		
		Krýže	Petr	Robotika		
		Kubeš	Daniel	Robotika		
		Kumpánová	Kristýna	Systémy a řízení		
		Kumpošt	Vojtěch	Systémy a řízení		
		Lamper	Daniel	Robotika		
		Marek	Ján	Robotika		
		Melkumov	Ivan	Robotika		
		Milička	Pavel	Robotika		
		Nekovář	František	Systémy a řízení		
		Nepivoda	Tomáš	Robotika		
		Novák	Ondřej	Systémy a řízení		
		Novotný	David	Senzory a přístrojová technika		
		Novotný	Václav	Systémy a řízení		
		Paštyka	Jan	Robotika		
		Pavlát	Adam	Robotika		
		Petrova	Olga	Robotika		
		Pivoňka	Tomáš	Robotika		
		Procházka	Martin	Systémy a řízení		
		Průcha	Martin	Systémy a řízení		
		Předota	Jan	Systémy a řízení		
		Puciow	František	Robotika		
		Pučejdl	Krištof	Robotika		
		Račinský	Matěj	Robotika		
		Stanko	Silvestr	Robotika		
		Suchý	Filip	Robotika		
		Svítil	Tomáš	Senzory a přístrojová technika		
		Svoboda	Adam	Systémy a řízení		
		Štys	Dalibor	Senzory a přístrojová technika		
		Trafina	Tomáš	Systémy a řízení		
		Tran Anh	Duc	Systémy a řízení		
		Tůmová	Zuzana	Systémy a řízení		
		Valášek	Jiří	Systémy a řízení		
		Valenta	Filip	Senzory a přístrojová technika		
		Veselka	Michal	Systémy a řízení		
		Vobr	David	Robotika		
		Vrba	Matouš	Robotika		
		Záhora	Jiří	Robotika		
		Žaitlík	David	Robotika		
						


Promoce dne 30. srpna  2016 od 13,00 hodin		
●	Absolventi bakalářského programu Elektrotechnika, energetika a management	
		Antl	Filip	Elektrotechnika a management		
		Bagin	Vojtěch	Elektrotechnika a management		
		Bartoníček	Josef	Aplikovaná elektrotechnika		
		Bělský	Filip	Elektrotechnika a management		
		Branný	Jan	Aplikovaná elektrotechnika		
		Brázdil	Tomáš	Aplikovaná elektrotechnika		
		Burda	Michal	Aplikovaná elektrotechnika		
		Dolenský	Martin	Aplikovaná elektrotechnika		
		Domankuš	Miroslav	Aplikovaná elektrotechnika		
		Doskumbayeva	Diana	Aplikovaná elektrotechnika		
		Drtinová	Kateřina	Elektrotechnika a management		
		Dubný	Pavel	Aplikovaná elektrotechnika		
		Dupal	Stanislav	Aplikovaná elektrotechnika		
		Fedorenko	Elena	Elektrotechnika a management		
		Fišera	Jakub	Aplikovaná elektrotechnika		
		Fišera	Jan	Aplikovaná elektrotechnika		
		Fořt	Radim	Elektrotechnika a management		
		Frolov	Filipp	Aplikovaná elektrotechnika		
		Gdula	Lukáš	Elektrotechnika a management		
		Holý	Tadeáš	Aplikovaná elektrotechnika		
		Hrdlička	Václav	Aplikovaná elektrotechnika		
		Knotek	Vojtěch	Aplikovaná elektrotechnika		
		Kodytek	Tomáš	Aplikovaná elektrotechnika		
		Koliha	Jaroslav	Elektrotechnika a management		
		Königová	Kristýna	Aplikovaná elektrotechnika		
		Košťál	Michal	Elektrotechnika a management		
		Kozák	Martin	Aplikovaná elektrotechnika		
		Lipčák	Ondřej	Aplikovaná elektrotechnika		
		Lískovec	Martin	Elektrotechnika a management		
		Malý	Ondřej	Elektrotechnika a management		
		Masopust	Viktor	Aplikovaná elektrotechnika		
		Matějka	Ondřej	Aplikovaná elektrotechnika		
		Mikulics	Štefan	Aplikovaná elektrotechnika		
		Milošević	Nebojša	Aplikovaná elektrotechnika		
		Močička	Jakub	Aplikovaná elektrotechnika		
		Němý	Michael	Elektrotechnika a management		
		Nepil	Lubomír	Aplikovaná elektrotechnika		
		Nevyhoštěný	Radek	Aplikovaná elektrotechnika		
		Nosek	Vít	Elektrotechnika a management		
		Pacholíková	Lucie	Elektrotechnika a management		
		Pelikán	Petr	Aplikovaná elektrotechnika		
		Petráč	Adam	Aplikovaná elektrotechnika		
		Portych	Tomáš	Elektrotechnika a management		
		Pozníček	Lukáš	Elektrotechnika a management		
		Rimbala	Jan	Elektrotechnika a management		
		Shevchenko	Andriy	Elektrotechnika a management		
		Shivtsova	Anastassiya	Elektrotechnika a management		
		Skřipec	Kryštof	Elektrotechnika a management		
		Šebesta	Karel	Elektrotechnika a management		
		Šidlík	Tomáš	Aplikovaná elektrotechnika		
		Šmaus	František	Elektrotechnika a management		
		Šutka	Jan	Elektrotechnika a management		
		Titenko	Mikhail	Elektrotechnika a management		
		Tomáš	Filip	Aplikovaná elektrotechnika		
		Trinh Gia	Phuc	Aplikovaná elektrotechnika		
		Vastl	Jiří	Aplikovaná elektrotechnika		
		Vetoshkin	Lavr	Aplikovaná elektrotechnika		
		Viskunov	Vadim	Aplikovaná elektrotechnika		
		Vít	Martin	Elektrotechnika a management		
		Vodňanský	Michal	Aplikovaná elektrotechnika		
		Závora	Ferdinand	Aplikovaná elektrotechnika		
		Zedník	Jakub	Aplikovaná elektrotechnika		
		Zeifart	Tomáš	Aplikovaná elektrotechnika		
		Zýková	Petra	Elektrotechnika a management		
						
Promoce dne 30. srpna  2016 od 15,00 hodin		
●	Absolventi magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management	
	Obory: Ekonomika a řízení elektrotechniky, Ekonomika a řízení energetiky a Elektroenergetika
		Antoška	Marek	Elektroenergetika		
		Bauer	Tomáš	Elektroenergetika		
		Borufka	Martin	Ekonomika a řízení energetiky		
		Braun	Aleksei	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Budín	Jan	Ekonomika a řízení energetiky		
		Cingeľ	Ľuboš	Ekonomika a řízení energetiky		
		Dang	Minh Quan	Elektroenergetika		
		Doroshenko	Alexandr	Ekonomika a řízení energetiky		
		Dusane	Prathamesh	Elektroenergetika		
		Dušek	Josef	Elektroenergetika		
		Foitl	Petr	Ekonomika a řízení energetiky		
		Haicl	Marek	Elektroenergetika		
		Hodač	David	Elektroenergetika		
		Horký	Petr	Elektroenergetika		
		Hron	Jakub	Ekonomika a řízení energetiky		
		Chmelík	Tomáš	Ekonomika a řízení energetiky		
		Jakubec	Tomáš	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Jelenecký	Vojtěch	Ekonomika a řízení energetiky		
		Joklová	Kateřina	Ekonomika a řízení energetiky		
		Kalus	Jaroslav	Elektroenergetika		
		Kladiva	Jakub	Elektroenergetika		
		Kobliha	Jan	Elektroenergetika		
		Kopáčová	Michaela	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Kott	Jakub	Elektroenergetika		
		Kovanda	Pavel	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Krátký	Ondřej	Elektroenergetika		
		Kundrlík	Jan	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Ladomerská	Eva	Ekonomika a řízení energetiky		
		Lubojatzky	Martin	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Lukášek	Martin	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Mahel	Roman	Elektroenergetika		
		Mazanec	Jan	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Mizner	Martin	Elektroenergetika		
		Moravec	Jan	Elektroenergetika		
		Mráz	Jan	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Nádvorník	Josef	Elektroenergetika		
		Nejedlý	Miroslav	Ekonomika a řízení energetiky		
		Němec	Miloš	Ekonomika a řízení energetiky		
		Pachl	Jan	Elektroenergetika		
		Pavlíček	Petr	Ekonomika a řízení energetiky		
		Pavlousek	Jiří	Elektroenergetika		
		Petrášek	Jan	Elektroenergetika		
		Pilař	Martin	Ekonomika a řízení energetiky		
		Pokorný	Jiří	Ekonomika a řízení energetiky		
		Pudová	Tereza	Ekonomika a řízení energetiky		
		Revazyan	Ani	Ekonomika a řízení energetiky		
		Rychterová	Lenka	Ekonomika a řízení energetiky		
		Rypar	Jakub	Elektroenergetika		
		Řeháček	Petr	Ekonomika a řízení energetiky		
		Řehořová	Barbora	Ekonomika a řízení energetiky		
		Salavec	Jiří	Ekonomika a řízení energetiky		
		Sedláček	Vadim	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Servín Marson	Dalva Leonor	Elektroenergetika		
		Skořepa	Vratislav Pavel	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Slabihoudek	Josef	Ekonomika a řízení energetiky		
		Suleymanli	Alp-Arslan	Ekonomika a řízení energetiky		
		Surtaeva	Anna	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Šefránek	Jan	Ekonomika a řízení elektrotechniky		
		Šlapák	Karel	Elektroenergetika		
		Šmíd	Václav	Elektroenergetika		
		Štván	Vítězslav	Ekonomika a řízení energetiky		
		Václavek	Martin	Ekonomika a řízení energetiky		
		Vais	Tomáš	Elektroenergetika		
		Vaniš	Marek	Ekonomika a řízení energetiky		
		Vanovich	Andrei	Elektroenergetika		
		Velínský	Pavel	Ekonomika a řízení energetiky		
		Vobořil	David	Ekonomika a řízení energetiky		
		Vodrážka	Filip	Elektroenergetika		
		Votruba	Jan	Ekonomika a řízení energetiky		
		Vrbecký	Karel	Ekonomika a řízení energetiky		
		Zemánek	Roman	Ekonomika a řízení energetiky		
						
Promoce dne 31. srpna  2016 od 9,00 hodin		
●	Absolventi magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management, 	
	oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Bína	Martin	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Bráza	Josef	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Jirsa	Jakub	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Kacetl	Jan	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Kacetl	Tomáš	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Konstantinov	Evžen	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Linhart	Radek	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Losenický	Vít	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Maléř	Kryštof	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Maňák	Petr	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Skarolek	Pavel	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
		Špaček	Kryštof	Elektrické stroje, přístroje a pohony		
						
●	Absolventi magisterského programu Komunikace, multimédia a elektronika	
		Ahmad	Redwan	Komunikační systémy		
		Barulin	Aleksei	Elektronika		
		Bolek	Michal	Multimediální technika		
		Cihlář	Martin	Sítě elektronických komunikací		
		Čermák	Miroslav	Elektronika		
		Dorinec	Andrej	Sítě elektronických komunikací		
		Dyussekenova	Saniya	Multimediální technika		
		Evseev	Vladimir	Sítě elektronických komunikací		
		Fekete	Márton	Bezdrátové komunikace		
		Fiala	Zdeněk	Bezdrátové komunikace		
		Gruber	Bohuslav	Multimediální technika		
		Hajný	Michal	Sítě elektronických komunikací		
		Hátle	Daniel	Elektronika		
		Holler	Tadeáš	Elektronika		
		Hrozínek	Petr	Elektronika		
		Hruška	František	Multimediální technika		
		Hucková	Radka	Bezdrátové komunikace		
		Janeček	Aleš	Elektronika		
		Knížek	Lukáš	Komunikační systémy		
		Korpás	Gábor	Bezdrátové komunikace		
		Kovařík	Pavel	Elektronika		
		Kresl	Josef	Sítě elektronických komunikací		
		Krupička	Jan	Elektronika		
		Kříž	Vítězslav	Sítě elektronických komunikací		
		Malokhatko	Elena	Multimediální technika		
		Matiášek	David	Elektronika		
		Melichar	Jiří	Komunikační systémy		
		Mihalov	Michal	Sítě elektronických komunikací		
		Nasyrova	Maria	Sítě elektronických komunikací		
		Němeček	Petr	Multimediální technika		
		Oliva	Radim	Komunikační systémy		
		Ouředník	Petr	Bezdrátové komunikace		
		Patočková	Tereza	Bezdrátové komunikace		
		Pehnelt	Tomáš	Sítě elektronických komunikací		
		Peták	Michal	Bezdrátové komunikace		
		Pokorný	Tomáš	Multimediální technika		
		Prekschl	Dominik	Sítě elektronických komunikací		
		Roxer	Adam	Bezdrátové komunikace		
		Růžička	Lukáš	Bezdrátové komunikace		
		Řezáč	Radek	Komunikační systémy		
		Skřivánek	Vojtěch	Elektronika		
		Slatinský	Jakub	Komunikační systémy		
		Spáčil	Jan	Bezdrátové komunikace		
		Staněk	Jakub	Sítě elektronických komunikací		
		Sudík	Martin	Bezdrátové komunikace		
		Suslov	Dmytro	Sítě elektronických komunikací		
		Šubčík	Zdeněk	Multimediální technika		
		Šupka	Ondřej	Multimediální technika		
		Terš	Vojtěch	Bezdrátové komunikace		
		Tomasy	Adrián	Elektronika		
		Tomšů	Jaroslav	Sítě elektronických komunikací		
		Vlček	Jiří	Elektronika		
		Vrtiaková	Jana	Multimediální technika		
		Yang	Ping Hsun	Sítě elektronických komunikací		
		Zemler	Vojtěch	Elektronika		
						
Promoce dne 31. srpna  2016 od 11,00 hodin		
●	Absolventi bakalářského programu Komunikace, multimédia a elektronika	
		Balek	Tobiáš	Síťové a informační technologie		
		Bartoš	Jaroslav	Multimediální technika		
		Bartyzal	Adam	Komunikační technika		
		Bednář	Zdeněk	Aplikovaná elektronika		
		Bílý	Aleš	Aplikovaná elektronika		
		Brůna	Michal	Multimediální technika		
		Demjan	Jakub	Aplikovaná elektronika		
		Fikr	Jaroslav	Multimediální technika		
		Fojtíček	Petr	Aplikovaná elektronika		
		Gill	Martin	Síťové a informační technologie		
		Gregora	Lukáš	Síťové a informační technologie		
		Hauser	Vojtěch	Síťové a informační technologie		
		Hudec	Miroslav	Síťové a informační technologie		
		Jašek	Petr	Aplikovaná elektronika		
		Kafka	Tomáš	Komunikace a elektronika		
		Klečková	Michaela	Multimediální technika		
		Kolář	Jakub	Multimediální technika		
		Košťál	Martin	Aplikovaná elektronika		
		Kozitsyna	Anastasia	Multimediální technika		
		Král	Václav	Multimediální technika		
		Kratochvíl	Jakub	Komunikační technika		
		Krauz	Lukáš	Multimediální technika		
		Krista	Jakub	Multimediální technika		
		Krupka	Lukáš	Síťové a informační technologie		
		Malý	Jan	Aplikovaná elektronika		
		Mazanec	Tomáš	Multimediální technika		
		Neretljak	Vanja	Komunikační technika		
		Nováček	Filip	Multimediální technika		
		Novák	Marek	Aplikovaná elektronika		
		Pavlíček	Jan	Aplikovaná elektronika		
		Petrásek	Kryštof	Síťové a informační technologie		
		Rantoš	Daniel	Síťové a informační technologie		
		Remišerová	Tereza	Síťové a informační technologie		
		Řežábek	Filip	Síťové a informační technologie		
		Říha	Jan	Síťové a informační technologie		
		Setnička	Karel	Aplikovaná elektronika		
		Sio	Ratanak	Multimediální technika		
		Skořepa	Jiří	Komunikační technika		
		Smutný	Miroslav	Multimediální technika		
		Stehlík	Martin	Síťové a informační technologie		
		Šmíd	Dominik	Multimediální technika		
		Šturc	Filip	Komunikační technika		
		Šulc	Ondřej	Síťové a informační technologie		
		Švihel	Radomír	Multimediální technika		
		Thúróczy	Tomáš	Komunikační technika		
		Zadražil	Karel	Síťové a informační technologie		
		Zázvorka	Jan	Komunikační technika		
					
●	Absolventi magisterského programu Inteligentní budovy		
		Blažek	František			
		Blecha	Vladimír			
		Bréda	Maroš			
		Burget	Jan			
		Grygarová	Johana			
		Javnický	Peter			
		Lukáš	Petr			
		Malý	Jan			
		Novotný	Martin			
		Olbrich	Michal			
		Pastorek	Tomáš			
		Slánský	Ondřej			
		Soukup	Radek			
		Švach	Tomáš			
		Trux	Tomáš			
		Tsunaev	Dmitry			
					
Promoce dne 31. srpna  2016 od 13,00 hodin		
●	Absolventi magisterského programu Otevřená informatika		
		Badalíková	Markéta	Softwarové inženýrství		
		Barvínek	Jáchym	Umělá inteligence		
		Berlinger	Adam	Počítačové inženýrství		
		Burešová	Karolína	Umělá inteligence		
		Cvrček	Vojtěch	Počítačové vidění a digitální obraz		
		Černý	Jakub	Umělá inteligence		
		Dobeš	Václav	Softwarové inženýrství		
		Dobřichovský	Richard	Počítačová grafika a interakce		
		Fišer	Daniel	Umělá inteligence		
		Flek	Tomáš	Softwarové inženýrství		
		Folta	Michal	Počítačová grafika a interakce		
		Grubhoffer	Tomáš	Umělá inteligence		
		Hejduk	Jiří	Softwarové inženýrství		
		Heller	Martin	Softwarové inženýrství		
		Hendrich	Kamil	Softwarové inženýrství		
		Janata	Jakub	Počítačové inženýrství		
		Jirka	Matěj	Počítačové inženýrství		
		Juráška	Juraj	Umělá inteligence		
		Karaffová	Markéta	Počítačová grafika a interakce		
		Kerhart	Martin	Umělá inteligence		
		Kohout	Šimon	Softwarové inženýrství		
		Kubů	Roman	Softwarové inženýrství		
		Kůrka	Jan	Umělá inteligence		
		Kůrka	Vojtěch	Počítačové inženýrství		
		Langr	Jan	Počítačová grafika a interakce		
		Legát	Václav	Softwarové inženýrství		
		Lendvorský	Lukáš	Počítačová grafika a interakce		
		Liška	Petr	Softwarové inženýrství		
		Lorencová	Eva	Softwarové inženýrství		
		Macháček	Jakub	Softwarové inženýrství		
		Makarič	Alexandr	Softwarové inženýrství		
		Marvan	Tomáš	Softwarové inženýrství		
		Matějka	Joel	Počítačové inženýrství		
		Matyášek	Martin	Umělá inteligence		
		Mayerová	Eva	Počítačová grafika a interakce		
		Mihalovič	Filip	Softwarové inženýrství		
		Myslík	Martin	Softwarové inženýrství		
		Nedvěd	Miroslav	Softwarové inženýrství		
		Novák	Stanislav	Počítačové inženýrství		
		Perić	Vladimir	Softwarové inženýrství		
		Pichl	Jan	Umělá inteligence		
		Pokorný	Vladimír	Softwarové inženýrství		
		Pytelová	Tereza	Umělá inteligence		
		Rutkovský	Daniel	Softwarové inženýrství		
		Řežábek	Michal	Softwarové inženýrství		
		Samusevich	Raman	Umělá inteligence		
		Slováček	Simon	Softwarové inženýrství		
		Soukupová	Tereza	Počítačové vidění a digitální obraz		
		Straka	Zdeněk	Umělá inteligence		
		Svatoš	Martin	Umělá inteligence		
		Širl	Jan	Softwarové inženýrství		
		Špičková	Martina	Počítačová grafika a interakce		
		Šrajer	Filip	Počítačové vidění a digitální obraz		
		Šrogl	Jan	Softwarové inženýrství		
		Šustr	Michal	Umělá inteligence		
		Švácha	Michal	Softwarové inženýrství		
		Trnka	Tomáš	Umělá inteligence		
		Tyle	Václav	Počítačové vidění a digitální obraz		
		Vančura	Vít	Softwarové inženýrství		
		Veselý	Tomáš	Umělá inteligence		
		Vitvera	Pavel	Počítačové inženýrství		
		Voda	Miroslav	Softwarové inženýrství		
		Volf	Štěpán	Softwarové inženýrství		
		Záruba	Ondřej	Softwarové inženýrství		
		Žák	Pavel	Počítačové inženýrství		
					
Promoce dne 31. srpna  2016 od 15,00 hodin		
●	Absolventi bakalářského programu Otevřená informatika		
		Ansorge	Michal	Počítačové systémy		
		Babayeva	Elnaz	Informatika a počítačové vědy		
		Begera	Jakub	Softwarové systémy		
		Benedikt	Ondřej	Informatika a počítačové vědy		
		Bouška	Michal	Informatika a počítačové vědy		
		Brabec	Zdeněk	Softwarové systémy		
		Bučkovský	Dmitrij	Počítačové systémy		
		Buřičová	Martina	Počítačové systémy		
		Dlask	Tomáš	Informatika a počítačové vědy		
		Drtina	Tomáš	Informatika a počítačové vědy		
		Eichler	Petr	Informatika a počítačové vědy		
		Figura	Lukáš	Softwarové systémy		
		Gavenčiak	Karel	Informatika a počítačové vědy		
		Halouska	Matěj	Softwarové systémy		
		Hlaváček	Michael	Informatika a počítačové vědy		
		Jakab	Tomáš	Informatika a počítačové vědy		
		Jašek	Otakar	Informatika a počítačové vědy		
		Jeřábek	Martin	Informatika a počítačové vědy		
		Karimi	David	Informatika a počítačové vědy		
		Korekov	Denis	Informatika a počítačové vědy		
		Krasotin	Sergey	Softwarové systémy		
		Langr	Filip	Informatika a počítačové vědy		
		Lebedeva	Anastasia	Informatika a počítačové vědy		
		Mánek	Petr	Informatika a počítačové vědy		
		Marek	Petr	Informatika a počítačové vědy		
		Matěják	Jiří	Počítačové systémy		
		Matulík	Martin	Informatika a počítačové vědy		
		Matyáš	Pavel	Softwarové systémy		
		Moravec	Jakub	Softwarové systémy		
		Moravová	Alena	Informatika a počítačové vědy		
		Novotný	Lukáš	Informatika a počítačové vědy		
		Novotný	Michal	Softwarové systémy		
		Okonechnikova	Tatiana	Softwarové systémy		
		Paclík	Martin	Počítačové systémy		
		Petr	Matěj	Informatika a počítačové vědy		
		Pikous	Tomáš	Softwarové systémy		
		Prágr	Miloš	Informatika a počítačové vědy		
		Ryšavý	Filip	Softwarové systémy		
		Schwank	Filip	Počítačové systémy		
		Slavíček	Ondřej	Počítačové systémy		
		Suchanová	Barbora	Softwarové systémy		
		Šinkovec	Petr	Informatika a počítačové vědy		
		Tománek	Petr	Softwarové systémy		
		Tomášek	Petr	Informatika a počítačové vědy		
						
●	Absolventi magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management, 	
	oboru Technologické systémy			
		Beran	Tomáš	Technologické systémy		
		Čepek	Martin	Technologické systémy		
		Eichler	Petr	Technologické systémy		
		Hřibal	Rostislav	Technologické systémy		
		Khomytskyi	Stanislav	Technologické systémy		
		Novák	Ondřej	Technologické systémy		
		Pražan	Vojtěch	Technologické systémy		
		Slavata	Michal	Technologické systémy		
					
●	Absolventi magisterského programu Biomedicínské inženýrství a informatika	
		Budina	Jaroslav	Biomedicínské inženýrství		
		Dufek	Daniel	Biomedicínské inženýrství		
		Grosman	Tomáš	Biomedicínská informatika		
		Hrstka	Tomáš	Biomedicínské inženýrství		
		Hubka	Vojtěch	Biomedicínské inženýrství		
		Ibl	Martin	Biomedicínské inženýrství		
		Jonášová	Lenka	Biomedicínské inženýrství		
		Kopecká	Nikol	Biomedicínské inženýrství		
		Langer	Václav	Biomedicínské inženýrství		
		Lorenc	Matouš	Biomedicínské inženýrství		
		Murgaš	Matej	Biomedicínské inženýrství		
		Ondrušová	Beáta	Biomedicínské inženýrství		
		Příhoda	Václav	Biomedicínské inženýrství		
		Rabochová	Michaela	Biomedicínské inženýrství		
		Trandová	Eva	Biomedicínské inženýrství		
		Tylová	Naďa	Biomedicínské inženýrství		
		Vlková	Kateřina	Biomedicínské inženýrství		


