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TISKOVÁ ZPRÁVA  

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze a Red Hat otevřely 

společnou výzkumnou a vývojovou laboratoř  

Praha, 26. října 2016 – Spolupráci vědců, studentů a předního poskytovatele 

open-sourceových řešení, společnosti Red Hat, zastřešuje nové výzkumné a 

vývojové pracoviště Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. To bylo otevřeno 

26. října jako součást katedry počítačů. 

Na novém pracovišti si budou moci studenti vyzkoušet prostředí vývojářské 

společnosti a účastnit se spolupráce na vytváření unikátních počítačových platforem. 

Akademičtí výzkumníci zde pak mohou uplatnit výsledky výzkumu v oblasti 

softwarového inženýrství a snadno ho převést do praxe díky podpoře předního 

světového poskytovatele řešení založených na open source technologiích, firmě 

Red Hat.  

Katedra počítačů a společnost Red Hat otevřením nové společné laboratoře 

prohlubují dlouhodobou úspěšnou spolupráci, v jejímž rámci mimo jiné nedávno 

požádaly o dotaci z programu Epsilon Technologické agentury České republiky. 

Vedoucí katedry počítačů prof. Michal Pěchouček ke vzniku nového pracoviště říká: 

„Pro katedru je životně důležité sledovat světové trendy ve vývoji software. 

Spolupráce s leadery v tomto oboru nám pomáhá aplikovat náš výzkum a získat 

okamžitou zpětnou vazbu,“ a doplňuje: „Na spolupráci se společností Red Had se 

velice těším, protože projekty, na kterých budeme pracovat, mohou našim 

studentům a mladým vědcům pomoci sdílet znalosti a praktické zkušenosti.“ Slova 

prof. Pěchoučka doplňuje i Tomáš Černý, koordinátor laboratoře na Fakultě 

elektrotechnické: „Naše fakulta se dlouhodobě zaměřuje na výchovu špičkových 

softwarových inženýrů v regionu. Podpora společnosti Red Hat, sdílení znalostí a 

praktických zkušeností dává studentům všechny předpoklady pro to stát se 

špičkovými odborníky v oblasti návrhu a vývoje komplexních softwarových řešení 

a middleware. Tímto získáváme nejen přístup k rozsáhlé komunitě open-

sourceových projektů a know-how, ale především pevné partnerství s leaderem na 

trhu, což nám umožní profilovat se jako centrum excelence softwarového 

inženýrství.“ 

Informace o katedře počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze naleznete na 

stránce: http://cs.felk.cvut.cz/ 

http://cs.felk.cvut.cz/
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Kontakt pro média: 

Ing. Libuše Petržílková  

PR manažerka a tisková mluvčí 

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 

tel.: 224 355 620 

mobil: 731 077 387 

 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 

Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně 

inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na 

něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 123 studijních 

programů a v rámci nich 464 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery 

se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům 

trhu. V roce 2015 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více 

než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 451 – 460. místě. V oblasti „Civil and Structural 

Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 101. 

– 150. místě, v oblasti  „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. 

– 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“. 


