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Milé studentky a milí studenti,
právě otevíráte nové vydání brožury volitelných předmětů
z oblasti aplikované informatiky, jejichž výuku zajišťuje Ústav
počítačové a řídicí techniky.
Základy informatického vzdělání již dnes bezesporu patří
k standardní výbavě absolventů všech vysokých škol. V případě technicky a přírodovědně zaměřených škol jako je VŠCHT se
však předpokládají informatické znalosti rozsáhlejší nebo specializovanější. Studium informaticky zaměřených oborů přitom
není jedinou možností, jak si v tomto směru rozšířit obzory a
také kvalifikaci, která vám usnadní vstup na trh práce.
Studijní plány všech oborů vyučovaných na VŠCHT totiž
umožňují již od 2. semestru zpestření studia v daném oboru o volitelné předměty dle individuálních preferencí a potřeb
každého studenta. Množství nabízených předmětů je nepřeberné (jen v oblasti aplikované informatiky jde asi o 50 předmětů) a orientace v nabídce je někdy složitá.
Smyslem této brožury je vám tuto orientaci usnadnit a
pomoci vám při výběru jednoho nebo případně i kombinace
několika volitelných předmětů, které vhodně doplní váš studijní plán.

Přeji jménem všech vyučujících Ústavu počítačové a řídicí
techniky příjemné listování a štastnou ruku při výběru právě
toho vašeho informatického předmětu.
				
		

Pavel Hrnčiřík

tajemník Ústavu počítačové a řídicí techniky

Algoritmizace
a programování
Chci umět programovat!
To je správné rozhodnutí. Předmět Algoritmizace a programování nabízí možnost naučit se programování od úplných
základů až k řešení běžných inženýrských úloh.
Ale co je to ta algoritmizace?!
S algoritmy se v životě setkáváme neustále, aniž si to uvědomujeme. Podle algoritmu postupujeme, když si vaříme kávu,
když se rozhodujeme, co s načatým večerem ap. Je to prostě
řešení nějakého problému rozčleněné do jednotlivých přesně
definovaných kroků, které umíme snadno provést. No, a program pro počítač vlastně představuje zápis algoritmu v řeči
počítače. Může být např. tvořen řadou příkazů ve výpočetním
systému Matlab.

Proč Matlab?
V našem předmětu budeme algoritmy realizovat ve výpočetním systému Matlab, který má jednoduché vývojové prostředí,
jeho jazyk má oproti jiným programovacím jazykům jednodušší syntaxi a disponuje velmi dobrou grafikou umožňující snadnou vizualizaci nejrůznějších dat.

Tak to se mi líbí, ale kde to uplatním?

●

V dalším studiu v předmětech využívajících znalosti programování v Matlabu (Číslicové zpracování signálů a
obrazů, Matematické metody v inženýrství, Neuronové sítě, Modelování systémů, Biomedicínské signály, Biomedicínské modely v informatice, Zpracování

●

multimediálních signálů, Zpracování obrazů, …)
Na trhu práce se možnosti uplatnění se znalostí algoritmizace a programování výrazně zvyšují.

Kde najdu další informace o předmětu?

●
●

na webu student.vscht.cz má předmět kód N445002
garantem předmětu je Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.

Základy mikroprocesorové
techniky
Garant: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
Rozsah: 1/2, kz, zimní semestr, pro bakalářský studijní program
Co se naučím?

●
●
●
●

Seznámím se obecně s architekturou mikrokontrolerů
a s vývojovým prostředím pro jejich programování
Naučím se programovat jednoduché algoritmy v Assembleru
Naučím se ovládat periferie mikrokontrolerů a obsloužit
přerušení od jednotlivých periferií
Tyto periferie pak mohu využít k měření řady fyzikálních
veličin a k ovládání řídících prvků

Co je k dispozici v laboratoři?
Hardwarové vybavení:
modulární sestava: základní deska osazená mikroprocesorem
rodiny Motorola HCS08 vybavená externími senzory.
Laboratorní zdroj
stejnosměrného
napětí, multimetr,
osciloskop.

Softwarové vybavení
Vývojové prostředí CodeWarrior instalované na hostitelském PC. CodeWarrior v sobě
integruje překladač, programátor, simulátor a debugger.
Co mi předmět přinese?
Vytvořím si alespoň základní představu o světě mikrokontrolerů, jejichž hlavní výhodou je miniaturizace technického řešení,
univerzálnost, nízká cena a spotřeba. Proto nacházejí uplatnění
v celé řadě technických aplikací.
Předchozí znalosti?
Nejsou nutné. Výhodou jsou základní znalosti například z algoritmizace či programovacího jazyka C/C++.
Podrobné informace?
Webová stránka:
http://uprt.vscht.cz/souskova/detail/am.htm
v systému STUDENT: předmět N445086

Aplikace mikroprocesorů
Garant: Ing. Hana Soušková, Ph.D.
Rozsah: 2/1, kz, letní semestr, pro magisterský studijní program
Co se naučím?

●

Seznámím se podrobněji s architekturou mikrokontrolerů a s výkonným

●
●
●

vývojovým prostředím pro jejich programování
Naučím se programovat v jazyce symbolických adres –
v Assembleru
Naučím se používat jazyk C v aplikacích pro mikrokontrolery
Naučím se řídit periferie mikrokontrolerů, měřit a zpracovávat signály z externích čidel

Co je k dispozici v laboratoři?
Hardwarové vybavení:
modulární sestava: základní deska osazená mikroprocesorem rodiny Motorola
HCS08 vybavená externími senzory. Další
rozšiřující externí moduly: stejnosměrný
motor, maticová klávesnice, I/O porty,
čtyřřádkový LED-displej.
Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí, multimetr, osciloskop.

Softwarové vybavení
vývojové prostředí CodeWarior
instalované na hostitelském PC,
které v sobě integruje překladač jazyka C/C++, programátor,
simulátor a debugger.
Co mi předmět přinese?
Prohloubím si představu o aplikacích řešených pomocí mikrokontrolerů. Naučím se rozumět řeči mikrokontrolerů a přemýšlet v jejich jazyce.
Předchozí znalosti?
Nejsou nutné. Výhodou je absolvování předmětu Základy
mikroprocesorové techniky, nebo alespoň základní znalosti například z algoritmizace či programovacího jazyka C/C++.
Doporučuje se základní porozumění textu v anglickém jazyce
Podrobné informace?
Webová stránka:
http://uprt.vscht.cz/souskova/detail/am.htm
v systému STUDENT: předmět N445068

Biomedicínské signály
Jistě jste již někdy navštívili lékaře. Víte, jaká je cesta signálů od
snímačů mnohočetných vyšetřovacích přístrojů na obrazovku
počítače umožňující jejich interpretaci? Po absolvování předmětu Biomedicínské signály budete již znát odpověď.
Proč zrovna tento předmět?
Vývoj moderní medicíny závisí na rozvoji přístrojových vyšetřovacích metod. Odborníci, kteří rozumí oběma oborům a dokáží
se podílet na základním a aplikovaném výzkumu v této oblasti,
jsou po celém světě velmi žádaní.
Co se naučím?

●
●

Naučíte se porozumět, jak biologické signály vznikají, jak
se snímají a zpracovávají.
Naučíte se zpracovávat signály soudobými metodami
lineárními i metodami odvozenými z teorie deterministického chaosu.

S čím budu pracovat?

●
●
●
●
●

Spánková laboratoř Walter (snímání EEG)
Přístroj Vernier Labquest (snímání biosignálů)
Programy Logger Lite a Logger Pro (zobrazování a zpracování biosignálů)
Programové prostředí Matlab (zobrazování a zpracování
biosignálů)
Kromě abnormálních signálů od reálných pacientů budete snímat a zpracovávat také své vlastní signály Vámi
naměřené v průběhu praktik v sérii fyziologických experimentů.

Co mi to přinese?
Vytvoříte si dobré základy pro studium dalšího předmětu
Biomedicínské modely v informatice.

Biomedicínské modely
v informatice
Kdo by nechtěl vědět, jak funguje jeho tělo? Biologické systémy jsou ale komplexní a vyžadují hlubší pochopení zákonitostí
řízení biologických procesů. Do těchto tajů Vás zasvětí předmět Biomedicínské modely v informatice.
Proč zrovna tento předmět?
Živé organizmy jsou nejsložitějšími známými objekty reálného světa a pochopení jejich funkce je největší výzvou pro sou
časnou vědu.
Co se naučím?

●

Nahlédnete do světa semirealistických modelů funkce
srdce, mozku, zrakového a sluchového aparátu, periferních nervů, řízení krevního tlaku, dýchání a udržování

●

rovnováhy.
Naučíte se využívat pokročilých nelineárních modelů
k vývoji nových metod zpracování biologických signálů
a obrazů.

S čím budu pracovat?

●
●

Spánková laboratoř Walter (snímání EEG)
Přístroj Vernier Labquest (snímání biosignálů)

●
●
●

Programy Logger Lite a Logger Pro (zobrazování a zpracování biosignálů)
Programové prostředí Matlab (zobrazování a zpracování
biosignálů)
Kromě abnormálních signálů od reálných pacientů budete snímat a zpracovávat také své vlastní signály Vámi
naměřené v průběhu praktik v sérii fyziologických experimentů.

Co mi to přinese?
Získáte základy pro výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny
v komerční i v nekomerční sféře.
Kde najdu další informace?

●
●

web: http://uprt.vscht.cz/grafova/pedag/BMc.htm
systém STUDENT: předmět N445074

Číslicové zpracování
signálů a obrazů
Garantuje: Prof. Aleš Procházka, CSc.
Rozsah: 2/2, z + Zk, zimní semestr, kredity: 5
http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/DSPc.htm
Obecné metody analýzy a zpracování posloupností
pozorovaných dat a obrazů

●

rychlá

Fouriero-

va transformace,
analýza víceroz-

●

měrných signálů
krátkodobá
Fourierova

●
●
●
●
●
●
●

transformace
stabilita
definice a vlastnosti z-transformace
diskrétní a frekvenční přenos
popis signálů a systémů pomocí diferenčních rovnic
číslicové filtry s konečnou a nekonečnou impulsní
charakteristikou
základy wavelet transformace
vybrané aplikace

Výpočetní a simulační prostředí

●
●
●

algoritmické a programové prostředí systému MATLAB
numerické metody a symbolická matematika
systém SIMULINK

Projekty

●
●
●

spektrální analýza signálů a obrazů
diskrétní a frekvenční přenos
číslicová filtrace signálů a obrazů

Aplikace

●
●

zpracování vícerozměrných a vícekanálových
biomedicínských dat
predikce dat spotřeby energie

Databázové systémy
V moderním světě se informace stávají předmětem obchodu,
jejich vlastník má výhodu před tím, kdo je postrádá. Informace
nestačí pouze vlastnit, je důležité je umět  efektivně zpracovat.  
Se základy moderní správy a zpracování informací se sezná
míte v předmětu Databázové systémy.
Co se naučíte?

●
●
●

navrhovat databázové tabulky
filtrovat, řadit a třídit informace v nich obsažené
zpracovávat informace pomocí agregačních výpočtů

Vaše pracovní prostředí bude:

●
●

databázový systém MySQL pro zpracování dotazů
klientské programy pro formulaci dotazů a zobrazení
výsledků 	

Váš pracovní nástroj bude

●

deklarativní jazyk SQL.

Využití získaných znalostí a dovedností:

●

v dalším studiu
►

sběr, ukládání a archivace dat z laboratorních měření

►

vytváření a údržba sbírky řešených příkladů, taháků,	 
vypracovaných projektů

●

►

správa a práce se seznamem literatury

►

efektivní vyhledávání specifických dat

►

zpracování dat pomocí jejich filtrování, řazení a seskupování

v občanském životě během studia a po něm:
►

vytvoření sbírek různých objektů, jejich inventarizace (texty,
hudba, animace, filmy…)

●

►

zaznamenání vývoje a trendů (akcie, kurzy, komodity, …)

►

efektivní správa těchto souborů informaci a práce s nimi

v profesním životě:
►

možnost

dobře

placené

práce v oboru informačních
a databázových technologií
►

databázové

aplikace

se

vyskytují prakticky již v každém oboru lidské činnosti

Kde je více informací?

●
●

v systému STUDENT: předmět N445003
předmět garantuje: Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.

Distribuované zpracování dat
Napadlo Vás někdy, že možná využíváte jen zlomek
výpočetních možností vašeho počítače?

Chcete-li zpracovávat dlouhé úlohy, někdy je stačí pouze
vhodně rozdělit a počítač všechno urychlí za vás.
Tento předmět je právě o tom, jak vaší úlohu rozdělit a spočítat
tak, abyste váš víceprocesorový či jen vícejádrový počítač
opravdu využili naplno! Aneb sto kopáčů vykope příkop 100krát
rychleji, pokud budou vědět co a jak.
Co se naučím?
Především jak danou úlohu navrhnout/rozdělit tak, abych naplno využil více jader či procesorů. Jak ji napsat v Javě a jak
v MATLABu. Zda využiji počítání na grafických kartách nebo
nikoli.

Probereme

postupně

různé často řešené pro
blémy paralelního a distribuovaného
mování jako:

progra

●
●
●
●
●

práce s dlouhými poli dat
paralelizace operací s maticemi
sekvenční a paralelní třídění
modelové problémy, kdy jeden proces něco vytváří/čte
a jiné procesy něco zpracovávají/zapisují
jaké se v současnosti používají hardwarové architektury
s vysokým výpočetním výkonem

Už jste počítali rychleji než MATLAB?
Co se očekává?
Znalost alespoň jednoho programovacího jazyka (Java nebo
C++ či C# výhodou) nutná.
Distribuované zpracování dat je volitelným či povinně volitelným předmětem v navazujícím magisterském studiu.
Další informace
Předmět běží v zimním semestru v rozsahu 2/2
Garantem je RNDr. Pavel Cejnar
informace STUDENT:
předmět N445073

Geografické informační
systémy
●

Víte, že
významná

část

dat,

se kterými se setkáte ve svém profesním
i osobním životě obsahuje prostorovou složku

(podle

některých

odhadů je to dokonce

●
●

více než 80 % dat)?
většina moderních mobilních telefonů umí určovat polohu pomocí technologie GPS?
systém ArcGIS patří k nejrozšířenějším GIS systémům
v ČR, a to jak ve státní sféře, tak i mezi firemními
zaměstnavateli?

Chcete

●
●

patřit k těm, co geografickým datům rozumí a umí s nimi
pracovat?
si rozšířit své oborové vzdělání o další užitečné a praktické dovednosti z oblasti IT?

Pak je namístě zvážit výběr předmětu Geografické informační
systémy do Vašeho portfolia volitelných předmětů!

Předmět GIS je prakticky orientovaným kurzem, jehož sylabus
naleznete v systému STUDENT: předmět N445070
Garantem předmětu je Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph. D.

Grafy v inženýrství
Řešíte složité problémy návrhu a realizace technického řešení?
Navrhujete vylepšení stávajících řešení, analyzujete jejich slabá
místa? Analyzujete závislosti mezi vzájemně propojenými procesy? Pak předmět Grafy v inženýrství je právě pro vás!
►

Počítání kapacity silniční sítě a hledání jejích úzkých
profilů

►

Návrh propojování sítě mezi vzdálenými pracovišti jedné
organizace

►

Uspořádání jednotlivých strojů v závodu s několika
výrobními programy

►

Identifikace nezálohovaných míst v komunikační síti

►

Hledání sekvenčního pořadí výpočtů složité soustavy
nelineárních rovnic

►

Analýza kritických míst v časových plánech

Existuje ale samozřejmě mnoho dalších problémů, jež lze
modelovat jako graf
►

Jak vybrat dvojice na večírku ERASMUS studentů tak, aby
se spolu vůbec domluvily

►

Jak spoluubytovat na pokoje co nejvíc lidí, kteří se
vzájemně znají

►

Jak rozdělit praxe, aby si nestěžovali ani studenti, ani
zaměstnavatelé, že nemají tu lepší…

Podíváme se na abstrakci mnoha problémů a jejich mode
lování jako graf – síť vrcholů a hran a seznámíme se s běžně
používanými efektivními algoritmy, které problém vyřeší
(prohledávání grafu a hledání kostry, analýza 2-souvislých
a silně souvislých komponent, průchod grafu jedním tahem či
metoda kritické cesty a mnohé další).
Co se předpokládá?
Pokud jste přičichli již někdy k programování, je to zde nesporně výhodou. Programování zmíněných algoritmů je však jen
pro zájemce, ostatním bude stačit tužka, papír a MS Excel. Grafy v inženýrství jsou volitelným předmětem jak v bakalářském,
tak navazujícím magisterském studiu.
Kdy studovat?
Předmět běží jak v zimním, tak
v letním semestru, rozsah 2/1 kz.
Garantem je
RNDr. Pavel Cejnar
Informace v systému STUDENT:
předmět N445044

Matematické
metody v inženýrství
Garantuje: Prof. Aleš Procházka, CSc.
Rozsah: 2/2, z + Zk, letní semestr, kredity: 5
http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/NAMc.htm
Studovaná témata

●
●
●
●
●
●
●
●
●

konverzační a programovací prostředí systému MATLAB
základní algoritmické postupy a procedurální
programování
symbolická matematika
grafické znázornění jedno- a vícerozměrných dat
palety barev
konstrukce grafického uživatelského prostředí
import a export dat
užití blokově orientovaných simulačních metod
algoritmizace základních numerických postupů

Numerické a symbolické řešení vybraných
výpočetních metod

●
●
●

řešení soustav lineárních algebraických rovnic
aproximaci funkcí
řešení nelineárních rovnic a jejich soustav

●
●

numerická derivace, integrace a interpolace
řešení diferenciálních rovnic

Témata projektů

●
●
●

aproximace funkcí
řešení nelineárních rovnic
řešení diferenciálních rovnic

Uplatnění
Předmět seznamuje s integrujícím programovým a vizualizačním prostředí systému MATLAB, který spolu s příslušnými
knihovnami tvoří zázemí celé řady navazujících předmětů a
umožňuje i import reálných dat včetně sledování a řízení systé
mů v reálném case. Jedná se o prostředí užívané v technické
praxi i ve výuce na většině světových universit.

Návrhy databázových
systémů
Co se naučím?

●
●
●
●
●

navrhnout databázové schéma
vytvořit databázové schéma pomocí jazyka SQL
kontrolovat integritu dat standardními databázovými
prostředky
udržovat konzistentnost dat pomocí transakcí
pracovat s procedurálním rozšířením jazyka SQL

K čemu mi to bude?

●

V dalším studiu
►

Znalost databázových aplikací uplatníte v předmětech
zabývajících se řízením procesů – ať už technologických
nebo informačních – nebo vývojem webových aplikací

►

Pro ukládání dat a práci s nimi, při řešení studijních i nestu
dijních úloh, budete umět použít profesionální řešení databá
zového systému

●

V profesním životě
►

Rozšíříte si možnosti vašeho uplatnění v technických i netechnických oborech při jakékoli práci s daty

►

Budete vědět, jak se všechny informace o nás a okolo nás
zpracovávají a ukládají

Jsou vyžadovány nějaké předchozí znalosti?

●

Předpokládáme znalost základů databázových systémů a jazyka SQL, kterou lze získat např. absolvováním
předmětu Databázové systémy

Kde najdu více informací?

●
●

v systému STUDENT: předmět N445052
předmět garantují: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.;
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
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Neuronové sítě
Rozsah: 2/2, z + Zk, letní semestr
Kredity: 5
Garantuje: Prof. Aleš Procházka, CSc.
http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/NNc.htm
Matematické modelování vícevrstvých umělých neuronových sítí

●
●
●
●
●

architektura, konstrukce a matematický popis umělých
neuronových sítí
architektura dopředných a rekurentních sítí
vizualizace chybové plochy
principy optimalizace neuronových sítí
užití neuronových sítí pro klasifikaci vstupních vzorů

Výpočetní a simulační prostředí

●
●

algoritmické a programové prostředí systému MATLAB
knihovní moduly neuronových sítí

Případové studie

●
●
●

adaptivní potlačování rušivých složek signálů
analýza a predikce reálných časových řad
klasifikace segmentů EEG signálu

Uplatnění
Předmět seznamuje s možnostmi adaptivního zpracování dat a
užití metod výpočetní inteligence při analýze vícekanálových a
vícerozměrných dat s možností jejich optimalizace a učení

Počítačová grafika
Víte...

●

kdy vybrat pro Váš obrázek příponu
JPG, GIF, TIFF, PNG, BMP, EPS, WMF či

●

snad jinou?
proč stejný obrázek vypadá jinak na

●

monitoru a vytištěný?
jak bez problémů obrázky zmenšovat

●

či otáčet bez újmy jejich čitelnosti?
čím a jak se liší parametry lidského oka

●

a současných digitálních foťáků?
jak správně připravit obrázky pro web

●

nebo pro Vaši diplomku?
proč se v některých filmech točí kola

●

jedoucích aut obráceně?
co je to alias efekt, alfa kanál, anaglyf
nebo třeba také moaré?

Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek budete znát po
absolvování předmětu Počítačová grafika
Předmět běží vždy v letním semestru v rozsahu 1/3 Z+Zk a
jeho absolvováním získáte 5 kreditů.

Před

mět

uprt

.vsch
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/pg

Garantují Martina Mudrová
a Darina Bártová

Navíc absolvováním předmětu PG…
►

naučíte

se

zachá-

zet s vysoce sofistikovanými

nástroji

Adobe Photoshop a
AutoCAD, čímž zvýšíte svoji atraktivitu
na trhu práce,
►

rozšíříte si obzory i
v oblasti tzv. soft-skills, neboť se dozvíte něco i o
psychologickém pozadí grafických návrhů i reklamy,

►

nebude Vám dělat problém si rychle nakreslit např.
schéma aparatury v libovolném měřítku, nebo doplnit svoje prezentace kvalitními fotografiemi,

►

trochu nahlédnete do souvisejících oblastí jako je
virtuální realita, počítačové vidění, zpracování obrazů, multimédia, digitální fotografie aj.,
►

zvýšíte

své

sebevědo-

mí pochopením, k čemu
je

řada

matematických

modelů a fyzikálních principů užitečná v každodenním setkávání se s počítačovou grafikou.

Volitelné předměty
pro bakaláře
N445079

N445081

Projekt inženýrské informatiky I Projekt inženýrské informatiky II
Letní semestr

Zimní semestr

Garant:

Ing. Hana Soušková, Ph.D.

Co mi předmět přinese?
Dostanu možnost seznámit se se zajímavými aplikacemi, rozšířit své znalosti a schopnosti při řešení úlohy komplexního charakteru spjaté s reálnou aplikací. Na samostatné ucelené práci mohu rozvinout svoje schopnosti týkající se samostatného
řešení technického problému. Projekt mohu řešit individuálně
nebo jako týmovou práci s kamarády.
Není neobvyklé, že projekty vyústí i v další spolupráci v dané
oblasti.
Co se naučím?

●
●
●
●
●

získat lepší představu o řešené tématice
provést literární rešerši a pravidelně konzultovat s vedoucím projektu
samostatně nebo ve skupině řešit problémy
kriticky zhodnotit navržené řešení
podat kvalitně zpracovanou písemnou zprávu o řešení a
ústně prezentovat dosažené výsledky.

Jak se na projekt přihlásit?
Zapsat si volitelný předmět N445079 (LS) nebo N445081 (ZS)
Vybrat si konkrétní projekt z nabídky projektů
Ústavu počítačové a řídicí techniky (445)
Nebo přijít s vlastním námětem za garantem předmětu.

Kde najsu v SISu nabídku konkrétních předmětů?
Postup:
►

V systému Student zvolit: Výběr práce

►

filtr Z ústavu Počítačové a řídicí techniky (445)

►

typ práce: „Projekt“

Zobrazí se nabídka projektů, ze kterých si můžete vybrat téma s označením
Bc (tj. pro bakaláře). Kontaktovat vedoucího projektu pro získání dalších informací.

Počítačové řídicí systémy
Předmět je vhodný pro všechny studenty VŠCHT, kteří mají
zájem o to, jak se řídí systémy a procesy, o nichž se učí ve
svých oborech.
Garant: Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
http://biocon.vscht.cz/web/cs/people/jannahlik.html
Proč studovat?

●
●

Seznámíte se s počítačovými sítěmi v rozsáhlé oblasti
hierarchického řízení výrobních firem.
Dozvíte se, jak se liší řízení spojitých (např. cementárny),
diskrétních (automobilky) a vsádkových (pivovary) výrob-

●
●
●

ních procesů.
Rozšíříte své znalosti databázových systémů o databáze
reálného času.
Zastavíte se u mobilních aplikací a mobilní komunikace
v řídicích systémech.
Naučíte se navrhovat a programovat displeje pro komunikaci lidí s řídicími systémy, tzv. HMI – Human Machine

●
●

Interface.
Vytvoříte si vlastní aplikaci HMI v samostatném projektu.
Naučíte se tak prakticky sestavovat tým, pracovat
v týmu a hodnotit a zlepšovat efektivitu jeho práce.

S výsledky studentských
týmových
můžete

projektů
seznámit

obrázcích.

Koncepce předmětu
Rozsah: 2/2 z+Zk,
5 kreditů,
výuka v zimním semestru

Další informace
moodle.vscht.cz

se
na

Prediktivní řízení
Co je prediktivní řízení?
Prediktivní řízení je moderní a velmi efektivní přístup k řízení složitějších technologických procesů, který se hojně využívá
v řadě praktických aplikací od automobilového průmyslu po
petrochemii. Základem prediktivních řídicích strategií je vždy
počítačový model řízeného procesu, díky kterému je možné
předpovídat jeho budoucí chování, a docílit tak dokonalejšího
řízení či dokonce i optimalizovat.
Co se naučím?

●
●

osvojím si principy v praxi používaného přístupu k prediktivnímu řízení procesů
naučím se pracovat s profesionálním softwarem používaným v akademické sféře (Matlab MPT Studio) i komerč-

●

ních aplikacích (Honeywell Profit Controller a UniSim)
v rámci projektů aplikuji nabyté znalosti při řízení reálných soustav

Co tím získám?

●

značnou konkurenční výhodu na trhu práce v ČR i zahraničí, protože specialistů s chemickým vzděláním ovládajícím zároveň pokročilé technologie řízení není navzdory
poptávce příliš mnoho

Nový předmět od školního roku 2012/13!!!
Garanti: Ing. Jan Mareš Ph.D., Ing. Pavel Hrnčiřík Ph.D.
Tento nový předmět byl vytvořen s podporou projektu OPPA č.
CZ.2.17/3.1.00/33254 - „Inovace inženýrsky zaměřených magisterských programů“ a ve spolupráci se společností Honeywell.

Počítačový sběr dat
Předmět Počítačový sběr dat je zaměřený na komuni
kaci počítače se standardními periferiemi typu mikrofonu,
reproduktorů či skeneru, ale i se specializovaným zařízením
typu měřicí karty nebo mikropočítače.
Koncepce předmětu

●
●
●
●
●
●

zimní semestr 2/2, z + Zk
bližší informace v systému STUDENT:
předmět N445054
praktické a aplikační zaměření
možnost otestovat si znalosti sérií konkrétních labora
torních úloh
samostatná i týmová práce
možnost vyzkoušet řízení robota MINDSTORM

Pro budoucí praktické uplatnění je absolvování předmětu
nespornou výhodou.

Jaké znalosti a schopnosti jsou třeba?

●
●

Jsou požadovány pouze základní znalosti matematiky
a fyziky
Výhodou je přirozená hravost studentů

Kdo předmět vyučuje?
Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Počítačová typografie
Co se naučím?

●
●

●

základní typografická pravidla

T

sazbu dokumentů a prezentací v LaTeXu, včetně
►

posterů,

►

prezentací,

►

CV a motivačních dopisů pro výběrová řízení,

►

bakalářské či diplomové práce

sazbu v InDesignu

R

►

návrh rozvržení dokumentů

►

vizitky, brožury, plakáty, příležitostné tiskoviny

Co mi to přinese?

●

v dalším studiu
►

schopnost napsat typograficky správně jakýkoli
dokument (včetně závěrečných prací a prezentací
k jejich obhajobě)

►

●

S

LaTeX je bezplatnou alternativou tvorby dokumentů
k MS Office

v životě
►

šablony LaTeX pro nejběžnější dokumenty
(CV, prezentace, poster, motivační dopis…)

►

zvýší to úroveň mé sebeprezentace, prezentace
firmy či instituce, pro niž budu pracovat
(a ta to odpovídajícím způsobem ocení)

Mate
►

novými znalostmi

riály

moo

zvýším svou šanci na

dle.v

před

mětu

scht.

cz

jsou

dost

upné

na

trhu práce (lépe získám zaměstnání,
po němž toužím)
Vyžadují se nějaké předchozí znalosti?

●

Předpokladem je pouze umět zacházet s počítačem, ale
to prověřil dostatečně předmět AVT či jemu odpovídající

●

předměty
Výhodou je absolvování předmětu Počítačová grafika,
protože budu moci ke svým typografickým výstupům
používat také kvalitně upravené obrázky

Co mám udělat?

●
●

Zapsat se!

pokud mě nabídka zaujala, stačí si příslušný předmět
v systému STUDENT (předmět N445011)
Na setkání s novými studenty se těší vyučující ÚPŘT
Darina Bártová

Řízení projektů
Víte, že...

●
●
●

začínající firma není jen malá verze velké společnosti?
žádný podnikatelský záměr nepřežije první kontakt se
zákazníky?
hypotézy jsou jen efektní označení pro „odhady“?

Chcete v budoucnu...

●
●
●

pracovat ve vedoucí pozici?
pracovat jako projektový manažer?
založit úspěšnou vlastní firmu?

Pak zvažte výběr a zápis předmětu Řízení projektů.
Naučíte se
(na praktické aplikaci vlastní začínající firmy)
práci v týmu
►

profesionálně plánovat a řídit projekty

►

pracovat s programem ProjectLibre

►

vytvořit podnikatelský model své firmy

►

vytvořit minimální životaschopný produkt

►

ověřovat reálný zájem zákazníků

►

používat agilní vývoj a virtuální marketing

►

tedy vlastně celý spolehlivý postup založení životaschopné firmy.

Zajímají Vás výsledky Vašich kolegů?
Vstupte na stránky předmětu
http://moodle.vscht.cz/course/category.php?id=2&perpage=20&page=1

a prohlédněte si wikipedii Startupwiki.

Co se předpokládá?
Základní znalosti výpočetní techniky a prezentací v programu
PowerPoint
Bližší informace:
Řízení projektů je povinný předmět Bc. oboru ININ,
rozsah 2/2 (z+Zk), 5 kreditů, zimní semestr.
Je volitelný pro studenty všech oborů od 2. ročníku Bc. studia.
Vyučuje prof. Jan Náhlík.

Simulace podnikových
procesů
Se základy tvorby počítačových modelů, simulací jejich chování a zlepšováním vlastností procesů se seznámíte v předmětu
Simulace podnikových procesů.
Počítačová simulace procesů (nejen podnikových) umožňuje:
►

napodobit jejich chování,

►

testovat vliv změn podmínek a parametrů na chování procesu,

►

zkoumat chování zatím nerealizovaných variant procesu,

►

sledovat spotřebu energií, tvorbu látek škodlivých pro životní prostředí,

►

zkrátka nalézt odpověď na otázku, co by se stalo, kdyby ...

Lze popsat a zkoumat ve své podstatě velmi odlišné procesy:
►

identifikaci úzkých míst výrobního procesu,

►

oběh dokumentů ve velké organizaci,

►

obsluhu klientů v bance,

►

vytížení databázového aplikačního serveru,

►

využití a optimalizaci struktury pracovních sil...

Při práci budete využívat program Witness 2012 ve variantě
Manufacturing Performance, který je intuitivní, dále má
►

uživatelsky přátelské grafické interaktivní prostředí,

►

rozsáhlé knihovny simulačních prvků,

►

samozřejmá je plná vizualizace a animace simulačních běhů a

možnost rychlé3D vizualizace modelu při použití standardních
simulačních prvků
►

moduly pro dokumentaci modelu Documentor a pro optimalizaci modelovaného procesu Optimizer

Absolvováním předmětu
►

se naučíte vytvářet modely procesů pomocí systémů diskrétních událostí,

►

provádět a vyhodnocovat simulační experimenty,

►

navrhovat a ověřovat změny procesů vedoucí k jejich zlepšení,

►

získáte značnou přidanou hodnotu (komerční kurzy stojí zhruba 25 000 Kč).

Nevyžadují se žádné předběžné znalosti, jen schopnost práce
s počítačem a ochotu přemýšlet nestandardním způsobem.
Kde získáte více informací?
►

ve SIS: předmět N445036

►

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=40,

►

garantuje: Ing. Vladimír Hanta, CSc

►

rozsah předmětu 1/2 kz

M
akra prý prac
Tabulkové aplikace

ují za mne. .

Rozsah: 1/2 kz, zimní semestr
N445008 Tabulkové aplikace je povinný předmět v rozsahu
2/1 kz pro 2. ročník bakalářského studia ININ. Tabulkové aplikace se vytvářejí v tabulkových procesorech, což jsou mocné
nástroje, které jsou kromě běžné práce s daty v tabulkách a
grafech schopné řešit např. různé typy analýz, základní databázové operace nebo s pomocí vestavěných programovacích
jazyků automatizovat opakující se činnosti nebo výpočty. Praxe
ukazuje, že umění tyto schopnosti využívat není zdaleka jen
záležitostí informatiků…
Co se naučím

cyklus

rozhodování

V Excelu a jazyce VBA na příkladech a případových studiích
tabulkového guru Johna Walkenbacha, přezdívaného jako
Mr. Spreadsheet
►

vytvářet šablony (nejčastěji elektronické a profesionálně vypadající formuláře), včetně tlačítek, posuvníků atd.

►

programovat vlastní funkce a vlastní makra

►

ošetřovat události (např. otevření sešitu, změna obsahu buňky) pomocí událostních procedur

►

komunikovat s uživatelem pomocí vlastních oken (jak jinak...)

Co mi to přinese?

●

schopnost vytvářet šikovné aplikace, které mi urychlí často únavnou a rutinní práci, protože nebudu muset zpracovávat fyzikálně-chemická, ekonomická či formulářová

●
●

data ručně (a budu mít čas dojít si na kafe nebo na pivo)
znalosti, které využuji i po ukončení studia, protože Excel
je nejpoužívanějším softwarem na zpracování dat v praxi
zkušenosti, které se mi budou hodit i v jiných tabulkových procesorech, protože mají podobný přístup k vytváření aplikací jako Excel

. . no tak to jdu na to ! ! Z

.

Když si chci předmět zapsat, musím už něco umět?

●

ano, ovládat základní zpracování dat na listech v Excelu, což mě však naučili v předmětu Aplikace výpočetní
techniky.

ht p://m

m
u
i
d
u
t
s
.
c
B
oo dle.vscht.cz -

Technické prostředky měření
a řízení
Předmět Technické prostředky měření a řízení je základním
předmětem magisterského studia se zaměřením na regulační
techniku. Je tedy vhodný pro

●
●
●

studenty, kteří se budou dále zabývat řízením jakýchkoli
procesů
pro studenty, kteří směřují do oblasti měření, regulace a
projektování systémů
všechny ostatní, kteří mají zájem o základy
►

sběru dat,

►

počítačové techniky,

►

práce s logickými obvody,

►

navrhování spojitých a diskrétních regulátorů

Koncepce předmětu

●
●
●
●
●

zimní semestr 2/2, kz
praktické a aplikační zaměření
možnost otestovat si znalosti sérií konkrétních laboratorních úloh
samostatná práce
možnost vyzkoušet řízení robota MINDSTORM

Jaké znalosti a schopnosti jsou třeba?

●
●

Jsou požadovány pouze základní znalosti matematiky
a fyziky
Výhodou, ale nikoli nutnou podmínkou, je absolvování
předmětu Měřicí a řídicí technika

Kdo předmět vyučuje?
Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Úvod do programování
a algoritmů
Chcete se naučit programovat?
►

Je to zajímavé!

►

Je to užitečné!

►

Je to zábavné!

►

Je to tvůrčí!

Co se naučíte?
►

vytvářet vlastní programy v prostředí editoru Visual
Studio Express,

►

ošetřovat chyby za běhu programu,

►

komunikaci s uživatelem,

►

základní algoritmy,

►

posoudit algoritmus z hlediska jeho časové
a paměťové náročnosti.

Předmět je zaměřen na programování v prostředí klasického
programovacího jazyka C#. Jazyk C# je jednoduchý, výkonný,
typově bezpečný a objektově orientovaný.
Předmět je čtyřhodinový. Na hodinovou přednášku tematicky
navazuje cvičení v počítačové učebně. Budeme pracovat společně i každý sám.

Budeme přemýšlet,

●
●
●
●
●
●

jak šetřit počítačovou paměť,
jak zrychlit algoritmy,
jak použít co nejméně aritmetických operací,
jak napsat rozhodovací podmínky co nejefektivněji,
jak poznat, kdy se může objevit chyba,
a jak ji ošetřit.

Své schopnosti a znalosti si ověříte tím, že samostatně vytvoříte projekt. Ten představíte ostatním a ostatní studenti představí své projekty Vám. Můžete pak mezi sebou sdílet nápady
a použít je ve svém projektu. Studenti si chválí, že právě prací
na projektu se toho naučili nejvíc.
Víte, že...
►

znalost programování zvýší Vaše šance
na pracovním trhu?

►

za absolvování předmětu získáte 5 kreditů?

Kód předmětu: N445078
Garant: Ing. Jana Finkeová, CSc.

Umělá inteligence
Aplikovaná umělá inteligence
Oba předměty umožňují základní seznámení s oblastí umělé
inteligence a ukázkami jejího využití v technické praxi. Předmět
Umělá inteligence je zaměřen přehledově a pokrývá tak řadu
klasických témat UI od algoritmů prohledávání stavového prostoru až po úvod do fuzzy logiky. Předmět Aplikovaná umělá inteligence je zaměřen podrobněji na pravidlové znalostní
systémy a pokročilé aplikace fuzzy systémů v řízení procesů.
Co konkrétního se naučíte?

●
●
●

získáte základní přehled v oblasti umělé inteligence
naučíte se programovat v neprocedurálních programovacích jazycích (Prolog, CLIPS)
naučíte se používat fuzzy přístup při práci a analýze dat
ze složitých čí vágně popsaných procesů a jevů a tyto

●
●

procesy i efektivně automatizovat
naučíte se navrhovat a vytvářet pravidlové znalostní systémy pro řízení a monitorování procesů
naučíte se navrhovat fuzzy regulátory automaticky, z provozních dat, a dokonce je i naučíte učit se z vlastních
chyb
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Komu jsou předměty určeny?

●
●
●

každému se zájmem o problematiku umělé inteligence
se základními znalostmi informatiky
předmět Umělá inteligence (N445030) studentům Bc.
programů (3. a 5. semestr)
předmět Aplikovaná umělá inteligence (N445071)
studentům Mgr. programů (1. a 3. semestr)

Garanti: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D., RNDr. Pavel Cejnar
Předmět Aplikovaná umělá inteligence byl inovován s podporou projektu OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33254
- „Inovace inženýrsky zaměřených
magisterských programů“.

Zpracování

multimediálních

signálů
Garant: Ing. Jan Švihlík, Ph.D.
Rádi fotografujete?
Pokud ano, tak jste se jistě již dostali do situace, kdy snímek
pořízený digitálním fotoaparátem byl kontaminován nežá
doucím šumem. Případně Vaše jediná pořízená fotografie po
hybujícího se objektu byla příliš rozmazaná. Neztrácejte hlavu,
předmět Zpracování multimediálních signálu je tady pro Vás.
Naučíme Vás...

●
●

metody, které jsou schopny účinně odstranit celou škálu
šumů,
rekonstruovat snímky pořízené za velmi neoptimálních
podmínek (rozostření soustavy, rozmazání vlivem pohy
bu předmětu vůči snímací soustavě nebo vliv turbulence
atmosféry).

Předmět Zpracování multimediálních signálů volně navazu
je na předmět Zpracování signálů a je možné si jej zapsat
v magisterském studijním programu Aplikovaná inženýrská
informatika.
Po absolvování předmětu, jehož náplní je zvládnutí proble
matiky obrazových systémů (kupř. digitální fotoaparát, ale též
třeba systém pro sledování slabých meteorických rojů), bu

dete schopni provést celou řadu základních měření (měření
šumových vlastností, modulační přenosové funkce apod.) Tím
si uděláte představu o možnostech daného zařízení. V rámci
předmětu si rovněž osvojíte užitečné algoritmy z oblasti zpra
cování signálů a obrazů, jež jsou aplikovatelné samozřejmě
i mimo oblast obrazových systémů.
Předpoklady pro studium
Předpokladem pro absolvování předmětu jsou znalosti v roz
sahu Matematiky I, orientace v programovém prostředí Mat
lab, výhodou jsou základní znalosti počtu pravděpodobnosti
a statistiky.
Podrobnější informace – STUDENT: předmět N445063
Snímek mlhoviny
M42 v Orionu
kontaminovaný
temným proudem

Snímek mlhoviny
M42 s potlačeným
temným proudem

Zpracování obrazů I
(neboli ZOB jednička)
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Předmět běží v letním semestru (možno též v AJ) v rozsahu 1/3 Z+Zk a jeho absolvováním získáte 5 kreditů.
Garantem předmětu je Martina Mudrová.
zpracování

Nebo ne?

obrazů?

Podívám

se

a

vidím…

Ačkoli se nám mnohdy zdá na první pohled obrázek jasný
a srozumitelný, v okamžiku, kdy máme odpovědět na konkrétní otázku např. Kolik je v daném obrazu objektů? Jak jsou
velké? nebo Čím se liší dva dané obrazy? popř. potřebujeme
pro lepší čitelnost obrázek zaostřit, potlačit šum, jasově korigovat nebo identifikovat, zda se v obraze nachází pro nás
zajímavý prvek (třeba linie, barevý přechod) a kde?, často
najednou narazíme na vlastní rozpačité vágní formulace…
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Předmět „ZOB I“, je určen
pro ty, kteří:

●

chtějí vědět, co se skrývá
pod tlačítky softwarových
nástrojů

●

pro

obrazovou

analýzu
zjistili, že jim jejich software
pro obrazovou analýzu svojí nabíd-

●

kou nepostačuje
očekávají, že v průběhu svého studia (či později v praxi)
budou potřebovat
►

počítat kolonie vyrostlých mikroorganismů,

►

identifikovat jednotlivé složky pevných směsí a sledovat jejich
rozložení pomocí tzv. obrazových map,

►

vyhodnotit libovolné mikroskopické snímky pro sledování
výsledků svojí práce,

►

sledovat barevné změny vzorku – ať už jde o barvu salámu
nebo o výsledek analytické metody

►

si prostě jen rádi „pohrají“ s obrázky

Jaké znalosti a schopnosti potřebuji pro zápis ZOBu?

●
●
●

absolvování předmětu AVT (nebo jeho ekvivalentu)
nemít odpor k výpočetní technice
Výhodou je absolvování předmětů
Počítačová grafika, Algoritmizace a programování,
Zpracování signálů

Zpracování signálů
Rozsah: 2/2, z + Zk, zimní semestr
Kredity: 5
Garantuje: Prof. Aleš Procházka, CSc.
http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/SPc.htm
Metody analýzy a zpracování posloupností
pozorovaných dat a obrazů

●
●
●
●

diskrétní Fourierova transformace a detekce komponent
signálů
implementace diferenčních rovnic pro popis systémů
číslicová filtrace a potlačování rušivých složek signálů
vybrané aplikace

Výpočetní a simulační prostředí

●
●

algoritmické a programové prostředí systému MATLAB
systém SIMULINK

Projekty

●
●
●

diskrétní Fourierova transformace a spektrální analýza
číslicová filtrace signálů
lineární predikce

Aplikace

●
●

zpracování biomedicínských signálů
analýza dat z oblasti životního prostředí

Na přípravě materiálů se podíleli:

●
●

●
●

●
●

garanti a vyučující jednotlivých předmětů
studenti předmětu PTY r. 2012
►

Eliška Kalfusová

►

Lucie Nývltová

►

Andrea Kalčicová

►

Ondřej Sadílek

►

Michal Kšírl

►

Tomáš Studecký

►

Michal Langer

►

Martin Schätz

grafický návrh titulní stránky v rámci předmětu PG
►

Matěj Člupek

příprava obrazových materiálů
►

Ing. Petr Dvořák

►

Ing. Darina Bártová, Ph .D.

sazba
►

Ing. Darina Bártová, Ph .D.

konzultace
►

Mgr. Lucie Gráfová

►

Ing. Martina Mudrová, Ph .D.
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