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TISKOVÁ ZPRÁVA
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se stala členem IQRF Alliance v programu
IQRF Smart School
Praha, 19. dubna 2016 – Vzájemná spolupráce při využívání bezdrátové technologie
IQRF a výhodná participace na výzkumných a vzdělávacích projektech jsou nosnými
body smlouvy o spolupráci, kterou uzavřela Fakulta elektrotechnická Českého vysokého
učení technického v Praze a IQRF Alliance. Hlavním působištěm se stane program IQRF
Smart School, který je zaměřený na tvorbu konkrétních projektů na poli Internet of
Things.

Klíčovým cílem programu „IQRF Smart School“ je propojení výukových aktivit s reálnou
praxí komerčních firem a k tomu jsou k dispozici výukové materiály, školení, certifikace,
sponzorované vybavení a propagace. „Vstup Fakulty elektrotechnické ČVUT nás velmi
těší, neboť vzdělání v oboru elektrotechniky je z našeho pohledu důležité. Studenti
nejenže dokáží programovat hardwarové komponenty a vyšší řídicí systémy, ale dokáží
navrhovat i komplexní řešení právě po stránce elektrotechnické,“ sděluje Ivona Spurná,
manažerka projektu IQRF Smart School.
Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se k celému projektu dodává: „Naše
fakulta se snaží o to, aby od nás studenti odcházeli i s praktickými znalostmi. Právě
takové projekty, jako je IQRF Smart School, nám v této snaze pomáhají. Jsem rád, že
můžeme pracovat s jednou z nejmodernějších bezdrátových technologií, která navíc
vznikla v České republice a za dobu své existence již získala řadu odborných ocenění.“
Všechny členy IQRF Alliance spojuje využívání bezdrátové technologie IQRF. Aliance
dnes sdružuje více než 50 technických firem a univerzit z USA, Velké Británie,
Skandinávie, střední Evropy, Izraele a Indie. Fungování je postaveno na spolupráci
jednotlivých členů - vývojářů, vysokých škol, výzkumných středisek a firem. Každý vyvíjí
své aplikace, zařízení a systémy, které pak může spojit s výrobky ostatních pomocí
bezdrátové technologie IQRF.
IQRF® je komplexní technologické řešení umožňující výrobcům elektroniky inovovat
jejich výrobek, poskytnout mu bezdrátovou konektivitu a volitelně i připojení ke zbytku
světa přes Internet. IQRF je ideálním řešením bezdrátových „mesh“ sítí.
Více na: www.iqrf.org
IQRF Alliance je mezinárodní komunita vývojářů, výrobců, systémových integrátorů,
univerzit, vývojových center a business profesionálů využívajících bezdrátovou
technologii IQRF. Technologie slouží k obsluze IoT a M2M komunikaci.
Více na: www.iqrfalliance.org
IQRF Smart School je program IQRF Alliance zaměřený na podporu výuky, vzdělávání
a praktických dovedností studentů středních a vysokých škol v oblasti bezdrátové
komunikace, technologie IQRF a Internetu věcí.
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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 119 studijních programů a v rámci nich 442 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“. Více informací najdete na www.cvut.cz.

