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Trocha historie

Historie katedry automatizace na Univer-
zitě v Pardubicích začíná v 60. letech 20. sto-
letí. Samostatný studijní obor vznikl odlou-
čením původního oddělení měření a regulace 
od katedry chemického inženýrství. Důvodem 
byly nové požadavky na automatickou regu-
laci, zejména spojitých technologických pro-
cesů. Pod různými názvy prošla katedra po-
stupným vývojem, aby se v roce 2008 stala 
jednou ze zakládajících kateder nově vzniklé 
Fakulty elektrotechniky a informatiky. Nový-
mi technologiemi je ovlivňována potřeba zna-
lostí nových disciplín. Se vznikem fakulty se 
tak katedra řízení procesů kromě původního 
zaměření částečně přeorientovala i na obory 
související s mechatronickými a robotickými 
systémy, metodami strojového učení a počíta-
čového vidění nebo umělé inteligence. Kro-
mě nových předmětů vznikly v průběhu po-
sledních deseti let laboratoře vybavené ro-
botickými rameny Universal Robots a Yumi 
(ABB), průmyslovými regulátory, PLC od fi-
rem Schneider Electric, Siemens a Teco, ale 
také automatizačními úlohami GUNT a Na-
tional Instruments (obr. 1, obr. 2 a obr. 3). 
Katedra tak reaguje na změny v automati-
začním průmyslu. Praktické úlohy navíc stu-
denty motivují a pomáhají jim k lepšímu po-
chopení teoretických znalostí.

Výuka a spolupráce s firmami

Katedra spolupracuje s automatizačními 
firmami na řešení konkrétních výzkumných 
problémů v rámci různých vědeckovýzkum-
ných projektů a smluvního výzkumu, na závě-
rečných studentských pracích nebo na před-
náškách ve vybraných předmětech. Například 
celý předmět projektování řídicích systémů 
zajišťuje firma ProjectSoft. Předmět je stu-
denty velmi kladně hodnocen. V posledním 
semestru magisterského studia tak studenti 
poznají procesy ve firmě a na závěr si i zku-
sí zpracovat a obhájit vlastní projekt. Mimo 
to pracovníci katedry organizují i exkurze do 
výroby. V posledních několika letech jsou do 
výuky zaváděny volitelné technické předmě-
ty, které studentům ukážou, že akademičtí 
pracovníci mají také další zájmy a obory, kte-
rým se věnují – a nenásilnou formou tak mo-

Výuka automatizace na Fakultě elektrotechniky 
a informatiky Univerzity Pardubice

hou přenášet své nadšení na studenty. Příkla-
dem takových předmětů mohou být historie 
techniky, filozofie nebo digitální fotografie.

Náročná teorie, motivace a „opory“ pro 
výuku

V poslední době se vyučující na katedře 
setkávají se situací, že studenti mnohdy ne-
chápou, proč by se měli učit teorii, k čemu je 

to dobré a na co si dát v praxi pozor. Nejsou 
schopni delšího soustředění, samostatného stu-
dia a ve výsledku rychle ztrácejí motivaci. Za 
této situace není výuka automatizace vůbec 
jednoduchým úkolem. Pro hlubší pochope-

ní a dobrou orientaci v proble-
matice musí mít student solid-
ní základy matematiky a fyziky 
a vstřebat poměrně hodně teore-
tických znalostí. Nejnověji pro-
to byly připraveny praktičtěji za-
měřené studijní opory pro výuku 
automatizace, logického řízení, 
mechatroniky a robotiky. Byly 
vytvořeny elektronické učební 
texty, které slouží k úvodu do 
problematiky, obsahují příkla-
dy a budou doplněny návody 
k laboratorním cvičením. Cílem 
není nahradit standardní studijní 
materiály, ale spíše pomoci stu-
dentům, aby se dovedli v pro-
blematice rychleji zorien tovat. 
Například u studijního oboru 
automatizace jsou na úvod za-
řazeny kapitoly, u kterých není 
třeba tolik teoretických znalos-
tí, ale vyučující se snaží studen-
tům ukázat principy, silné strán-
ky a slabá místa. Postupuje se od 
úkolu řízení, principů ovládání 
a regulace přes měřicí a akční 
členy, logické řízení a dvoupo-
lohový regulátor k PID reguláto-
ru a jeho nastavení. Například na 
princip regulátoru musí studenti 
přijít logicky sami – ručním za-
pínáním a vypínáním topení po-
dle velikosti regulační odchylky 
v případě dvoupolohového regu-
látoru nebo zavedením propor-
cionální zpětné vazby u P regu-
látoru. Někteří studenti domys-
lí i integrační složku regulátoru. 
Protože u vyšších řádů řízené 
soustavy nastávají problémy se 
stabilitou, jsou studenti navedeni 
na myšlenku, jak derivační slož-

ka dokáže ubírat akční veličinu ještě dřív, než 
se změní znaménko regulační odchylky, a ob-
vod tak stabilizuje. Dále jsou uváděny (samo-
zřejmě) Laplaceova transformace, přenosy, 
bloková algebra, problém stability a kvality re-
gulace. Pro celkový přehled se digitální skripta 
věnují také stavové regulaci, vícerozměrovému 
řízení a číslicovému řízení. Dokumenty jednot-
livých kapitol jsou ve formátu PDF dostupné 
na adrese https://goo.gl/9d31pJ.

Článek krátce seznamuje s historií výuky automatizace na Fakultě elektrotechniky a infor-
matiky Univerzity Pardubice, s vybavením laboratoří katedry řízení procesů a s problémy 
při výuce automatizace z pohledu jejího vedoucího. Zabývá se řešením zásadního pro-
blému – slabou motivací studentů k pochopení náročné teorie, simulace regulovaných 
procesů a jejich využití ve fyzikální realitě. Uvádí zkušenosti s řešením tohoto rozporu.

Obr. 1. Laboratoř robotiky a logického řízení

Obr. 2. Laboratoř spojitého řízení

Obr. 3. Učebna pro výuku automatizace



53AUTOMA 12/2018

výzkum, vývoj, vzdělávání

Teorie, simulace a fyzikální realita – 
vyvážení výuky

Výpočty a simulace s použitím počítače 
jsou určitě výborným nástrojem v procesu 
učení. Přesto někteří studenti stále nerozli-
šují, která část simulace odpovídá chování 
řízeného systému a která představuje regu-
látor. Proto mají laboratoře s fyzickými za-
řízeními nenahraditelný význam pro výuku 
a pochopení problému. Student je přímo 
konfrontován s realitou (a s jejími „vrto-
chy“), vnímá ji i dalšími smysly a musí si 
nějak poradit. V případě, že experiment 
trvá významný čas, není prostor na metodu 

pokus–omyl, ale je třeba sednout, zamys-
let se, namalovat, napsat, spočítat a reali-
zovat navržené řešení. Také jde o určitou 
iteraci, ale činnost studenta je mnohem cí-
lenější. Je zábavné studenty pozorovat, jak 
na začátku nevědí, „loví v paměti“, znovu 
se snaží vzpomenout si na informace, o kte-
rých si mysleli, že jim již rozumějí, vidět je 
v širších souvislostech a hlouběji je pocho-
pit. O to víc potom učitele uspokojí situa-
ce, když studenti daný úkol zvládnou a sku-
tečně pochopí – protože na řešení přijdou 
sami a mají z toho radost. To je posouvá 
dál. Z předmětů, které byly na začátku stu-
dia „strašákem“, se stávají zajímavé před-

měty s použitelnými informacemi a nástro-
ji. Začnou si uvědomovat sílu systémového 
přístupu, abstrakce, vysokoškolského způ-
sobu řešení problémů – a schopnosti krea-
tivně využít osvojené znalosti. U bakalářů 
je to asi nejdůležitější úkol katedry. V magi-
sterském studiu bývá už situace jednodušší, 
a tak je možné se věnovat zajímavějším me-
todám a postupům. Po pěti letech je mož-
né většinu studentů s klidným srdcem pus-
tit do světa a věřit, že své katedře neuděla-
jí ostudu a budou se k ní i po letech hlásit.

Ing. Daniel Honc, Ph.D., vedoucí katedry
(daniel.honc@upce.cz)

Cieľom v poradí trinásteho stretnutia od-
borníkov v oblasti automatizácie, riadenia 
a priemyselnej informatiky z univerzít, vy-
sokých škôl a praxe, ktoré sa uskutoční 6. až 
8. februára 2019 v kongresovom centre SAV 
Academia v Starej Lesnej, je upozorniť na 
moderné trendy v odbore, umožniť odborní-
kom, pedagogickým a vedecko-výskumným 
pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsled-
ky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom 
skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty 
medzi účastníkmi stretnutia.

Podujatie je organizované s podporou pro-
jektov APVV-15-0602 Prediktívny systém 
monitorovania a vyhodnocovania účinnos-
ti výroby a dodávky tepla s využitím techník 
výpočtovej inteligencie, APVV-15-0696 Vý-
skum, výroba a prevádzkové overenie pro-
totypových nástrojov pre tvárnenie výmen-
níkových rúr s tvarovo členitým vnútorným 
povrchom pre zvyšovanie efektívnosti ener-

Automatizácia a riadenie v teórii a praxi

getických zariadení a APVV-15-0700 Výskum 
nového kompozitného materiálu na výrobu 
CNC strojov pre progresívne obrábanie vý-
robkov z práškových materiálov vyrábaných 
aditívnou technológiou DMLS.

Automatizácia ako súčasť takmer každé-
ho vyspelého technického odboru si vyžadu-
je reagovať na požiadavky praxe modernizá-
ciou učebných programov a adekvátnym spô-
sobom odpovedať na potreby praxe v oblasti 
základného a aplikovaného výskumu v tom-
to odbore.

V prvej sekcii, teoretické aspekty automa-
tizácie a riadenia, sa bude diskutovať najmä o:
– moderných metódach automatického ria-

denia,
– modelovaní a simulácii,
– umelej inteligencii v automatizácii a ria-

dení.
Druhá sekcia, praktické aspekty automati-

zácie a riadenia, bude zameraná na:

– prostriedky automatického riadenia,
– hardwér a softwér pre automatizáciu stro-

jov a procesov,
– príklady špecifických aplikácií pre auto-

matizáciu a priemyselnú informatiku.
Tretia sekcia bude mať názov Moderné tech-

nológie automatizácie v kontexte Industry 4.0.
Podujatie je organizované ústavom ria-

denia výroby Fakulty výrobných technoló-
gií Technickej univerzity v Košiciach so síd-
lom v Prešove a Katedrou automatizácie, 
riadenia a komunikačných rozhraní Stroj-
níckej fakulty Technickej univerzity v Koši-
ciach. Záštitu nad podujatím prevzali dekan 
FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove 
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., a dekan SjF 
TU v Košiciach Dr. h. c. mult. prof. Ing. František  
Trebuňa, CSc.

Ďalšie informácie na: http://www.tuke.
sk/artep.
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o témata veletrhu Cebit

V čísle 7 letošního roku jsme informova-
li o nové koncepci veletrhu Cebit v Hanno-
veru. Aktuálně jsme byli informováni o zá-
sadních změnách, které se tohoto veletrhu 
bezprostředně dotýkají.

Cebit se ve svém červnovém termínu již 
nadále nebude pořádat, zato mnoho témat se 
vztahem k průmyslu obohatí program Han-
nover Messe v dubnu 2019.

Snaha o novou koncepci veletrhu Cebit, po-
stavená na veletrhu jako takovém, doprovodné 
konferenci a festivalu, se příliš ne osvědčila. Bylo 
konstatováno, že digitalizace již zasáhla všechny 
oblasti odborného života. Významné společnosti, 
které dlouhodobě stály za horizontálně pojatým 
veletrhem Cebit, se v poslední době rozhodly vě-
novat kapacity a prostředky na účast na specia-
lizovaných veletrzích, kde cíleněji oslovují jak 
současné, tak potenciální zákazníky.

Veletrhu Cebit nelze upřít, že se velmi vý-
znamně podílel na rozšiřování témat digita-
lizace, umělé inteligence, robotizace, rozší-

řené reality a mnoha dalších oborů jak mezi 
odbornou, tak i laickou veřejnost. Nicméně 
současnost vede k rozdělení odborných témat 
mezi další veletrhy a také k organizaci přesně 
zaměřených akcí, kterých se budou účastnit 
především manažeři s rozhodovacími právy.

Hannover Messe se tak po rozšíření o téma-
ta logistiky dočká i specializované části věno-
vané digitálním řešením, která začleňují prů-
myslové aktivity do celospolečenského kon-
textu. Určitě se bude v dubnu na co dívat, co 
poslouchat a o čem se poučit.

Radim Adam


