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Nová laboratoř inovací na Ústavu telekomunikací pomůže otestovat 

nápady studentů v praxi 

Navrhnout si vlastní desky plošných spojů, osadit je součástkami, implementovat komunikační 

technologie a na konci dotvořit design produktu za pomoci 3D tiskárny. To vše mohou studenti Ústavu 

telekomunikací díky nové laboratoři pro inovace – Innovation Laboratory. Ta byla otevřena ve středu 

23. ledna a je pokračováním úspěšné spolupráce mezi americkou společností AT&T a Ústavem 

telekomunikací. 

„Studenti si v laboratoři vymyslí a zrealizují svůj vlastní projekt. K dispozici jim jsou mimo jiné vývojové 

soupravy dílů předních světových výrobců, jakým je například i společnost AT&T v oblasti internetu věcí a 

průmyslu 4.0 (IoT), bezdrátové komunikační moduly, sady senzorů, měřicí pracoviště či 3D tiskárna. Studenti 

si tak ověří funkčnost svého nápadu v praxi,“ nastínil hlavní cíl laboratoře Petr Číka z Ústavu telekomunikací.  

Studenti si mohou navrhnout vlastní desku plošných spojů, osadit ji potřebnými součástkami a na 3D tiskárně 

vytisknout mechanické části pro finální produkt. Součástí laboratoře jsou také chytré měřící systémy, demo 

verze prvků chytré domácnosti nebo autonomní dron. Právě na vývoj autonomních dronů a chytrých 

technologií z oblasti internetu věcí se bude tato laboratoř zaměřovat. 
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Za novou laboratoří stojí dlouhodobá vzájemná spolupráce mezi americkou společností AT&T a Ústavem 

telekomunikací. Společnost AT&T se podílela na financování IT systémů, hardwarových součástí a také 

vybavila laboratoř vývojovými soupravami dílů z oblasti IoT. 

Odborníci z FEKT na zprovoznění nové inovační laboratoře pracovali přes půl roku. Ta bude nyní sloužit 

hlavně studentům studijních programů Telekomunikační a informační systémy a také Informační bezpečnost. 

Ti si zde mohou již během studia otestovat moderní komunikační technologie využívané zejména v oblasti 

internetu věcí (IoT) a průmyslu 4.0, což jsou stále skloňovanější pojmy ve vývoji technologií. 

Inovační laboratoř najdete v 5. patře budovy T12. Přístupná je všem studentům z telekomunikačních a IT 

bezpečnostních programů naší fakulty. 
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