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NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ČVUT V PRAZE VZNIKLA
DALŠÍ POMŮCKA PRO NEVIDOMÉ – UNIKÁTNÍ NAVIGACE
NAVITERIER
Již devět let se Zdeněk Míkovec a Jan Balata z katedry počítačové grafiky a interakce
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze zabývají vývojem unikátní navigační aplikace
pro nevidomé Naviterier. Ta využívá precizně zpracovaných mapových podkladů
projektu ROUTE4ALL. Nevidomý je tak informovaný například o tvarech rohů ulic,
nebo o sklonu a šířce chodníku. Aplikace bude ke stažení v létě 2017, ale již nyní ji lze
na webu předobjednat. Zájemci, kteří se zaregistrují do konce dubna, budou mít
Naviterier na půl roku zdarma.
Nová navigace Naviterier umožní lidem se zrakovým postižením bezpečný pohyb po městě.
Její hlavní výhodou je, že jako jediná plánuje trasu po chodnících a popisuje ji podobně jako
by to udělal člověk. Navigace bude dostupná ve dvou verzích – webová aplikace Naviterier
Routeplanner a dále jako mobilní aplikace Naviterier Conversation. Hlavní výhodou mobilní
verze je možnost vytváření seznamů tras, optimalizace pro potřeby uživatele, nebo možnost
kontroly polohy pomocí GPS. Do budoucna bude Naviterier napojen také na Navigační
centrum SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky), s
jejichž odborníky je vývoj Naviteriera průběžně konzultován.
Zdeněk Míkovec, spoluautor projektu, o navigaci říká: „Nevidomí, kteří Naviterier testovali,
byli z jeho fungování nadšeni, nicméně pro úspěšné pokrytí České republiky detailními
mapami je nezbytná součinnost měst a krajů.“
Podrobnosti o navigaci Naviterier jsou k dispozici na stránce: http://naviterier.cz/
Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti
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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) a studuje na
něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 129 studijních
programů a v rámci nich 453 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 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více
než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě,
v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information
Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. 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“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering
and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

