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Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze vznikla
multidisciplinární laboratoř Toyota Research Lab
Tým prof. Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze spolupracuje od roku
2003 se společností Toyota na vývoji autonomního automobilu. Rozsah spolupráce se
postupně rozšiřuje a v letošním roce na fakultě vznikla multidisciplinární laboratoř
Toyota Research Lab, kterou společnost Toyota podporuje finančním prostředky
v objemu řádu 1 milion Euro ročně.
Nová laboratoř je součástí sítě špičkových evropských pracovišť University of Cambridge,
ETH Zürich, KU Leuven a Max-Planck Institut Saarbruecken, jejich algoritmy testuje Toyota
v okolí svého vývojového centra v Belgickém Zawentemu.
Spolupráce týmu prof. Matase se společností Toyota začala již v roce 2003 a nyní je
plánována daleko za rok 2020. V současné době se na práci v laboratoři podílí přibližně
dvacet zaměstnanců a studentů doktorského studia, z toho je úvazek deseti osob plně
hrazen z prostředků společnosti Toyota.
Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci Kampusu Dejvice v Technické ulici a v naší historické
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a
počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České
republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta
elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz
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). Studuje na
něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 94 studijních
programů a v rámci nich 575 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a
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manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat
požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které
zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150.
místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti
„Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic
Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and
Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built
Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém
hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší
tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete na www.cvut.cz.

