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let, 2005 až 2009. Naše žádost byla znovu 
vyslyšena, takže projekt pokračuje minimál-
ně do konce roku 2009. Tentokrát jsme při-
brali ještě několik týmů: z VŠB-TU v Ostravě 
skupiny soustředěné okolo prof. Petra Jančá-
ra a doc. Jindřicha Černohorského a skupinu 
prof. Vladimíra Bobála z UTB ve Zlíně. Nově 
bylo stanoveno, že ze soukromých prostřed-
ků firem musí být hrazeno minimálně 10 % 
nákladů na projekt. Proto se do práce CAK 
zapojily další firmy, a to Unis a Continental 
Automotive Systems Czech Republic (dříve 
Siemens Automobilové systémy). V CAK pů-
sobí ještě řada firem, které jsou tzv. koncový-
mi uživateli, takže nedostávají peníze od stá-
tu, ale přesto nám přispívají, protože výsled-
ky našeho výzkumu využívají. To jsou firmy 
Freescale Polovodiče ČR s. r. o., SpeechTech, 
Dasfos a ČEPS.

Jak je řešeno financování CAK?
Centrum aplikované kybernetiky je pro-

gram MŠMT hrazený ze státního rozpočtu. 
Podmínkou je, že alespoň 10 % nákladů musí 
být hrazeno průmyslovými firmami. Tento 
podíl překračujeme, ve skutečnosti je hraze-
no z průmyslových podniků nejméně 14 % 
nákladů na výzkum CAK. Tím je financován 
průmyslový výzkum a ze zbylé části je to vý-
zkum teoretický a aplikovaný, plně hrazený 
státem. Rozpočet CAK je každý rok upřesňo-
ván a jednotliví spolupříjemci dostanou své 
podíly a hospodaří s nimi. 

Mohl byste přiblížit, jak je organizo-
vána práce v Centru aplikované kyber-
netiky? 

CAK má v současné době přibližně sto 
zaměstnanců. Typický pracovní tým se sklá-
dá z jednoho zkušeného pracovníka, který 
je zaměstnán na svém mateřském pracoviš-
ti a podílí se na práci CAK obvykle čtvrtino-
vým úvazkem. Dále jsou z prostředků CAK 
hrazeny dva celé úvazky pro mladé lidi, kte-
ré jsou přednostně obsazovány doktorandy 
a dalšími nadějnými studenty, protože úko-
lem CAK také je podílet se na výuce v dok-
torských a magisterských studijních progra-
mech. Tímto uspořádáním je splněna další 

podmínka programu, a to, že 60 % mzdo-
vých nákladů musí být vynaloženo na větší 
než poloviční úvazky. To proto, aby se pra-
covníci věnovali práci CAK pokud možno 
naplno a soustředěně. Další podmínkou je, 
že centrum musí zahrnovat určitý počet pra-
covišť a pracovníků. Tu CAK bohatě splňu-
je – počtem spolupracujících firem a institu-
cí je daleko největším ze všech schválených 
výzkumných center. V oboru kybernetiky 
a zejména řídicí techniky jsme jediným vý-
zkumným centrem a působíme na celém úze-
mí České republiky. 

Jaké podmínky mají v CAK spolupra-
cující firmy?

Firmy, které se podílejí na výzkumu cent-
ra, jsou tak zvanými spolupříjemci státní pod-
pory a mají stejné podmínky jako akademic-
ká pracoviště. Vytvářejí také tříčlenné týmy, 
avšak s tím rozdílem, že ze státního příspěvku 
dostávají méně peněz a část projektu si hradí 
samy. To je jejich příspěvek průmyslovému 
výzkumu. Naproti tomu týmy z akademické 
půdy na výzkum CAK finančně nepřispíva-
jí. Výhodou pro zmíněné firmy je, že mohou 
už při zadání projektu ovlivnit témata výzku-
mu, mohou akademickým pracovištím sdělit, 
na co se mají ve výzkumu zaměřit. My na to 
bereme ohled a své cíle stanovujeme tak, aby 
pro ně byly zajímavé a aby s námi firmy rády 
spolupracovaly.

Z akademického prostředí je někdy sly-
šet stížnost na to, že firmy nemají odvahu 
využívat v praxi výsledky výzkumu. Jaké 
jsou Vaše zkušenosti?

Všechny firmy, které s námi spolupracují 
v CAK, jsou špičkové high-tech firmy. Ob-
vykle jsou to malé firmy, které rozumějí vý-
zkumu a jsou dodavateli výzkumných řeše-
ní pro jiné výrobní firmy. Tyto firmy s ná-
mi nacházejí společnou řeč. Samozřejmě 
tím, že je tento výzkum hrazen z prostředků 
státu, je přístupný všem, výsledky jsou vol-
ně publikovány. Ale pro firmy, které na nich 
spolupracují, je výhoda, že získávají know- 
-how, a to jim dává potřebný náskok, což je 
pro ně cenné.

Bylo by možné stručně charakterizovat, 
které výsledky výzkumu v CAK z oboru 
automatického řízení dnes nacházejí nej-
větší ohlas?

V oblasti automatického řízení byl zde, 
na semináři CAK, ukázán špičkový výzkum 
systémů s rozprostřenými parametry a systé-
mů se zpožděním. O tento výzkum je zájem 
v mnoha evropských projektech. Zajímavé 
jsou také výsledky v oboru modelování, ří-
zení a rozhodování v oblasti přenosových 
cest a energetických bilancí na liberalizo-
vaném trhu s elektrickou energií. Tyto vý-
sledky vyvolaly velký zájem na světovém 
kongresu IFAC. Je to téma velmi žhavé, 
a to nejen z pohledu ekonomického, ale 
i politického.

Jaké podněty dnes podle Vašeho názo-
ru ovlivňují výzkum v oboru automatic-
kého řízení?

Podněty vycházejí například z ekono-
mie, nově také z oblasti životního prostředí. 
Vyžadována jsou řešení pro ochranu klima-
tu, ale také pro klimatizaci, např. pro kom-
fort cestujících uvnitř letadel. Další podněty 
vycházejí z přírodních věd – řeší se napří-
klad, jak řídit polohování různých paprsků 
při výrobě elektronických součástek nebo 
počítání obrovského množství miniaturních 
součástek.

Obecně lze říci, že dnes svými požadav-
ky na automatické řízení dominují spíše ne-
tradiční oblasti. Naše služby vyžaduje nejen 
průmysl v úzkém smyslu tohoto slova, ale 
i širší spektrum oborů, včetně dopravy, spo-
lečenských oblastí, medicíny, biomedicíny. 
Aplikace v těchto oblastech se vymykají pů-
vodnímu pojetí automatického řízení využí-
vaného v průmyslu. Je pravda, že průmysl je 
v automatizaci dál, protože tam jsou procesy 
jednodušší a snáze uchopitelné pro automa-
tizaci a řízení. Úlohy z oblasti ekonomické, 
společenské, neřkuli biologické nebo medi-
cínské jsou o několik tříd náročnější, a pro-
to se tam naše metody teprve nyní začínají 
uplatňovat. 

 rozmlouvala Eva Vaculíková
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Další v řadě konferencí Měření a regulace 
teplot v teorii a praxi se bude konat v Ostra-
vě v Kongresovém centru VŠB-TU Ostrava 
ve dnech 9. a 10. dubna 2009. Cílem konfe-
rence je umožnit účastníkům, aby se sezná-
mili se současným stavem oboru, informovat 
je o nových metodách měření a regulace tep-
loty a tepla, zejména s ohledem na řízení vý-
robních procesů, a umožnit jim výměnu zku-
šeností z praxe. Akce je určena pracovníkům 
vysokých škol, výzkumných ústavů, projek-

tantům, provozním pracovníkům a pracov-
níkům údržby.

Hlavní tematické okruhy konference jsou: 
– nové teoretické poznatky z oblasti měření 

a regulace teplot,
– poznatky z praxe měření a regulace teplo-

ty a tepla,
– prostředky pro regulaci teplot v průmys-

lu,
– metody vyhodnocování a analýzy naměře-

ných hodnot a vyhodnocovací zařízení,
– metrologie a kalibrace snímačů teploty,
– dotykové měření teploty,
– bezdotykové měření teploty,

– termografické měření teploty,
– měření a bilancování tepla a jeho spotřeby,
– měření a regulace teplot a spotřeby tepla 

v inteligentních budovách,
– měření teplot a tepla v systémech řízení 

jakosti,
– informace o nových výrobcích.

Součástí konference bude doprovodná vý-
stavka produktů. Zájemci o účast na konferenci 
se mohou přihlásit do 31. prosince 2008 na ad-
rese pořadatele: Tanger, spol. s r. o., Ing. Jaro-
mír Kupka, Keltičkova 62, 710 10 Ostrava 10, 
e-mail: jkupka@tanger.cz, tel.: 595 227 117, 
http://www.mereniteplot.cz                       (jk)


