
REFERENCE - TUZEMSKÉ
AŽD Praha s.r.o.: vývoj a testování bezpečnostně kritického softwaru pro řízení provozu a provozní diagnostiku,
mnohonásobně nasazeno do provozu Českých drah od roku 2003
Gedas ČR s.r.o.: rozvrhování výroby pro montáž motorů v podniku ŠKODA Auto a.s.
Laboratoř inteligentních systémů ČD: fúze senzorických dat pro navigaci kolejových vozidel
Lom Praha s.p.: analýza obrazu ze stabilizované plošiny bezpilotního letounu 
MADEVIA, a.s.: plánování a řízení logistiky (poradenství)
Mediaresearch, a.s.: detekce a rozpoznávání tváří v obraze
Medicton group s.r.o.: zařízení pro snímání očních pohybů, jehož technické řešení bylo oceněno řadou cen
(zvláštní cena poroty v projektu Česká hlava 2004, European IST Prize 2006, zlatá medaile na MSV v Brně 2006)
MODELÁRNA LIAZ spol. s.r.o.: plánování výroby, dodavatelské řetězce
Povodí Labe s.p.: navigace říčních plavidel a simultánní mapování říčního profilu
SIEMENS s.r.o. - Transportní systémy: plánování a rozvrhování logistiky
ŠKODA POWER a.s.: měření natočení lopatek rotující turbíny

REFERENCE - ZAHRANIČNÍ
Air Force Research Laboratory (USA): distribuované plánování, řízení letového provozu, modelování sociálních
komunit a vztahů
BAE Systems (UK): pravděpodobnostní strategie bezkolizního letu
Cadence Design Systems (D): plánování a simulace vývojových systémů
Daimler (D): všesměrové vidění pro podporu řízení nákladních vozidel
DENSO Automotive (D): simulace a diagnostika pro automobilové elektronické systémy
Feeling Software (Kanada): software pro vytváření trojrozměrných digitálních modelů pro počítačové hry
Honeywell (USA): sledování osob ve videu
Naval Research Laboratory (USA): distribuovaná optimalizace datových toků, koordinace robotů
Rockwell Automation (USA): agentní technologie, diagnostika technických zařízení
Samsung (Jižní Korea), Hitachi (Japonsko): detekce a rozpoznávání tváří v obraze 
Science and Technology International (USA): diagnostika nádorového onemocnění z obrazů 
Software Competence Center Hagenberg (A): detekce vad v hutnictví
Toyota (Japonsko): zpracování obrazu pro projekt „auto bez řidiče“ 
U.S. ARMY CERDEC (USA): distribuované rozhodování a koordinace, síťová bezpečnost 
Volkswagen (D): zpracování obrazových dat z jedoucího vozu

DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNERSKÉ FIRMY PRO TRANSFER TECHNOLOGIÍ
CertiCon a.s., http://www.certicon.cz
Neovision s.r.o., http://www.neovision.cz
ProTyS, a.s., http://www.protys.cz
Eyedea Recognition s.r.o., http://www.eyedea.cz

SPOLUPRACUJÍCÍ LÉKAŘSKÁ PRACOVIŠTĚ
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
1. a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Fakultní nemocnice v Motole v Praze
Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze
Nemocnice Na Homolce, Praha
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

KONTAKT
Sídlo: 
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Adresa pracoviště: 
Katedra kybernetiky, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Tel. +420 22435 7666, Fax +420 22492 3677
http://cyber.felk.cvut.cz

VEDOUCÍ
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., marik@labe.felk.cvut.cz

Katedra kybernetiky je významné výzkumné
pracoviště na ČVUT v oblasti umělé inteligence,
počítačového vidění, robotiky, biomedicínského
inženýrství a jejich aplikací při řešení složitých
úloh pro praxi.  

Katedra zahrnuje Gerstnerovu laboratoř pro inteligentní rozhodo-
vání a řízení (vedoucí V. Mařík) a Centrum strojového vnímání 
(vedoucí V. Hlaváč). V těchto laboratořích pracuje více než 80 výzkum-
ných pracovníků a 50 doktorandů s věkovým průměrem pod 35 let. 

Cíle:
Teoretický a aplikovaný výzkum na světové úrovni
Přenos vědeckých výsledků do praxe
Modelová spolupráce mezi univerzitou a průmyslem
Výchova a výuka bakalářů, inženýrů a doktorandů

Jsme zapojeni do desítek projektů financovaných Evropskou unií,
českými i zahraničními vládními institucemi včetně projektů 
v oblasti bezpečnosti a obrany. Řadu let úzce spolupracujeme
s praxí nejen v rámci projektů výzkumu a vývoje, ale i formou 
dlouhodobých kontraktů pro zahraniční firmy a domácí podniky.
Transfer technologií je též zajišťován prostřednictvím národního
Centra aplikované kybernetiky (http://www.c-a-k.cz) a navržená
řešení můžeme ve spolupráci s partnerskými firmami CertiCon,
Neovision, ProTyS a Eyedea Recognition zrealizovat až do podoby
komerčního produktu. Významné výsledky v součinnosti s našimi
partnery a zákazníky patentujeme.

V roce 2000 katedra získala označení Centrum excelence Evropské
unie a v roce 2006 obdržela od Evropské komise prestižní cenu
v oblasti informačních technologií, European IST Prize. 

http://cyber.felk.cvut.cz
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CO UMÍME 
Decentralizovaná simulace a plánování ve výrobě, logistice,
dodavatelských řetězcích, řízení letového provozu aj. Analýza
a návrh vysoce distribuovaných softwarových systémů
s vysokým stupněm ochrany dat. 

Modelování sociálních a obchodních komunit a vztahů v nich
včetně komunikační nedostupnosti. Vyjednávání při omezeném
sdílení znalostí.

Inteligentní řízení mobilních robotů a týmová spolupráce
robotů a lidí. Automatický průzkum prostředí, zpracování dat
ze senzorů, navigace robotů ve venkovním prostředí
i v budovách.

Optimalizace parametrů složitých systémů. Tvorba rozvrhů
a řešení logistických problémů.

Analýza dat a získávání znalostí z rozsáhlých databází. Auto-
matické vyhledávání vzorců obvyklého nebo nezvyklého chování.
Modelování dat a závislostí v datech v různých oblastech, např.
výroba, marketing, genomika, biomedicína.

Geometrická měření pomocí kamer, měření rozměrů,
vzdáleností od objektu, měření tvarů objektů z fotografií, videa
a jinými optickými metodami.

Získávání trojrozměrných modelů pro virtuální realitu
z fotografií. Výsledkem jsou počítačové modely reálných objektů
pro použití v zábavním průmyslu, reklamě, památkové péči,
muzejnictví.

Rozpoznávání objektů v obrazech. Příkladem je rozpoznávání
tváří pro bezpečnostní aplikace, rozpoznávání výrobků, 
vyhledávání reklamních nápisů v televizních přenosech, čtení
dopravních značek za jízdy.

Vyhledávání a sledování osob ve videu a rozsáhlých 
obrazových databázích, aplikace v dohledových systémech.

Vizuální inspekce výrobků, vyhledávání povrchových vad,
inspekce vnitřních povrchů potrubí.

Zpracování, interpretace a vyhodnocení medicínských dat.
Zpracování časových řad (EKG, EEG, polygraf,apod.), vizualizace,
detekce významných stavů, diagnostika. Podpora rozhodování
lékaře při diagnóze, návrhu terapie, vyhledávání v registrech
dárců aj.

Zpracování a interpretace medicínských obrazů, jak
dvourozměrných (z rentgenu či ultrazvuku), tak třírozměrných
(z počítačového tomografu, magnetické rezonance aj.).

Vývoj původních lékařských či laboratorních zařízení 
a uživatelských rozhraní. Využití pro on-line monitorování
a mobilní aplikace domácí péče.

Řízení a provozní diagnostika mobilních systémů 
v bezpečnostně kritických aplikacích.

Návrh inteligentních informačních systémů, datové sklady,
správa dokumentů. Podpora manažerského rozhodování.

CO NABÍZÍME
Poradenská činnost 
Výzkum a vývoj na zakázku
Vývoj programů a softwarových prototypů na zakázku
Vývoj laboratorních prototypů
Spolupráce na řešení vědeckých a vývojových projektů
Řešení problémů formou diplomové práce či studentských
projektů
Recenzní a expertní činnost při hodnocení projektů
Cílená výchova specialistů a budování týmů

PŘÍKLADY VÝZNAMNÝCH
REALIZACÍ 
Řízení letového provozu
Softwarový prototyp pro decentralizované řízení letového provozu
bezpilotních letounů – letouny nemají pevně definované trasy a dete-
kované možné budoucí kolize se řeší lokálně bez přítomnosti centrál-
ního prvku s využitím distribuovaného přeplánování letových tras. Sys-
tém podporuje jak kooperativní, tak nekooperativní chování letounů,
přítomnost statických i dynamických bezletových zón či integraci s re-
álnými daty. Systém byl vyvinut pro U.S. Air Force Research Laboratory.

Všesměrové vidění pro podporu řízení nákladních aut
Systém pro podporu řízení za použití čtyř kamer se speciální optikou
zobrazuje prostor okolo vozu z ptačí perspektivy. Řidič tak může
snadno řídit vozidlo při pohybu vpřed i při couvání a vyhýbat se
chodcům, vozidlům a jiným překážkám v tak zvaných slepých
zónách. Systém pro nasazení na nákladních vozech a kamionech byl
vyvinut ve spolupráci s firmou Daimler.

Počítačová bezpečnost
Výzkumný prototyp systému detekujícího napadení počítačové sítě je
založen na spolupráci skupiny inteligentních detekčních jednotek,
z nichž každá představuje určitý model detekce anomálií. Spolupráce
detekčních jednotek na základě vyhodnocování jejich důvěryhodnosti
vede k dosažení vyšší úrovně kvality klasifikace anomálií ve srovnání
s výsledky poskytovanými jednotlivými detekčními modely samostat-
ně. Systém byl vyvinut pro U.S. ARMY CERDEC ve spolupráci s Masa-
rykovou univerzitou v Brně.

Ovládání technických zařízení pohybem očí
Experimentální zařízení I4Control® vyvinuté na katedře bylo oceněno
Evropskou cenou IST Prize 2006 a zavedeno do výroby firmou
Medicton, která je od roku 2008 dodává na trh. I4Control® umožňuje
ovládat pohybem oka počítač i jiná technická zařízení (domácí
spotřebiče či zdravotní pomůcky). 

Měření polohy lopatek rotující turbíny
Vyvinutý laboratorní systém pro snímání rozkroucení lopatek umož-
ňuje snímat detail lopatky při jejím pohybu nadzvukovou rychlostí,
a to včetně přesného vyhodnocení vzájemné polohy lopatek. Měření
byla použita při závěrečných zkouškách turbíny s extrémně velkým
průměrem pro Škodu Plzeň.

Koordinace záchranných operací
Softwarová simulace průzkumně-záchranné operace prováděné sku-
pinou kooperujících robotů a bezpilotních letounů – spolupráce mezi
jednotkami, sdílení dat a sociálních znalostí je nezbytné nejen pro
účely efektivního průzkumu neznámého prostoru, ale také při vytvá-
ření virtuálních komunikačních mostů, kterými se odesílá videosignál
vzdálené základně s lidskou posádkou. Projekt byl řešen pro U.S.
Office of Naval Research ve spolupráci s IHMC, Pensacola, Florida.

Rozpoznávání registračních značek v obrazech

Robot v roli průvodce městským prostředím 

Plánování bezpečných letových tras bezpilotních
letounů

Modelování a plánování herních strategií hráčů
s různými zájmy

Tvar sochy vypočítaný z nekalibrovaných fotografií

Zařízení I4Control® pro bezdotykové ovládání
pomocí pohybů očí

Stabilizovaná plošina bezpilotního letounu pro
fotografování a zaměřování

Analýza vícesvodového EKG pro popis srdeční
činnosti 

Automaticky nalezené plicní uzly v obrazu
z počítačového tomografu

Tým mobilních robotů při průzkumu neznámého
prostředí
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