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• Studijní program Elektrotechnika a informatika
• Bakalářský studijní obor Elektronika a sdělovací technika

Komunikační technika - rádiové systémy (X37KTR)
CAD ve sdělovací technice (X37CAD) 
Rádiové funkční bloky (X37RFB) 
Základy radioelektroniky (X37ZRD) 

• Bakalářský studijní obor Silnoproudá elektrotechnika
Základy komunikační techniky (X37ZKT)

• Magisterský studijní obor Telekomunikace a radiotechnika
Rádiové vysílače a přijímače (37RVP)
Bezpečnost práce III RT (37BP3)
Rádiové systémy (37RS) 
Mobilní komunikace (37MK) 

• Studijní program Softwarové technologie a management
• Bakalářský studijní obor Web a multimédia

Bezdrátové komunikační systémy (Y37BKS)
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radiotechniky

Laboratoře 
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•Měření na systému digitální TV (DVB-T) (X37KTR, X37ZKT, 37RVP)

•Základní parametry rádiového přijímače (X37KTR, X37ZKT, 37RVP)

•Měření parametrů modulovaných signálů (X37KTR, X37ZKT, 37RVP)

•Měření na fázovém závěsu (X37KTR, 37RVP)

•Přenos vzorkovaného signálu optoelektronickým spojem (X37KTR)

•Měření se spektrálním analyzátorem (37MK, 37RVP)

•Měření s vektorovým signálním generátorem (37RVP)

•Komunikační přijímač – frekvenční modulace (37RVP)

•Přenos AM signálu rezonančním zesilovačem (37RVP)

•Měření na směšovači a mezifrekvenčním filtru (37RVP)

•Samostatné práce studentů
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Samostatné práce studentů v rámci 
semestrálních a diplomových prácí a 

projektů 
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