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vzdělávání pro automatizaci

při práci na konkrétních projektech. Od roku 
2009 se proto v Ústavu pro robotiku a kogni-
tivní systémy Univerzity v Lübecku studují-
cí informatiky a příbuzných oborů pod vede-
ním prof. Dr. Alexandera Schlaefera aktivně 
podílejí na vývoji inteligentních robotů pro 
plachetnice a pomáhají při stav-
bě malých robotizovaných jachet.

Obtížnost práce spočívá zejmé-
na v množství rozdílných problé-
mů, které musí studenti při stavbě 
robotického člunu zvládnout, a to 
od vývoje složitého hardwaru, včet-
ně návrhu palubního procesoru, na-
vigační desky s přijímačem systé-
mu družicové navigace, klimaticky 
odolných snímačů k měření směru 
a síly větru až po software, vlastní 
řídicí algoritmy a autark ní systém 
napájení. Vedle toho musí často ře-
šit i úkoly, které jsou pro studenty 
informatiky neobvyklé. Proto jim 
např. studenti z Odborné vysoké 
školy Lübeck pomohli s kalibrací 
snímačů v aerodynamickém tunelu 
či lübečtí modeláři plachetnic s op-
timalizací oplachtění.

Obr. 2. Rozšířený tým Univerzity Lübeck – druhý v celko-
vém pořadí (foto: WRSC)

Práce na interdisciplinárních problémech 
je pro studenty dobrou přípravou na pozděj-
ší profesionální uplatnění. Vztah řešených 
úkolů k obecným úlohám využití informa-
tiky v praxi je totiž velmi blízký. Stěžejním 
úkolem výzkumu v lübeckém Ústavu pro ro-

botiku a kognitivní systémy je v současnos-
ti např. vývoj metod pro navigaci robotů pro 
lékařské použití. A tak podobně jako robotic-
ky ovládaný člun musí umět podle mapy určit 
svoji polohu a polohu mělčin, je zase v medi-
cíně důležité umět z obrazových dat stanovit 
přesnou polohu orgánů a operačních nástro-
jů v lidském těle.

Závěr

Myšlenku uspořádat mistrovství světa v ro-
botickém jachtingu právě v Lübecku přivezli 
studenti magisterského studia Ústavu pro robo-
tiku a kognitivní systémy univerzity v Lübec-
ku ze své cesty na poslední mistrovství světa 
v Kanadě, kde výrazně uspěli. Ve spolupráci 
s mezinárodním programovým a organizačním 
výborem se pak také aktivně podíleli na přípra-
vě a zajištění letošního šampionátu a přispěli 
tak k jeho hladkému průběhu a velkému vě-
deckotechnickému i společenskému úspěchu.

[Weltmeisterschaft im Robotersegeln 2011: 15 Crews 
aus sechs Nationen wetteifern in Lübeck. Pressemit-
teilung der Universität zu Lübeck, 5. srpna 2011.]
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Neustále rostoucí počet a složitost prů-
myslových projektů vyžadují průběžné zvy-
šování odbornosti pracovníků dodavatelských 
firem v oblasti průmyslové automatizace. Jed-
nou z nejlepších cest, jak získat pro zaměst-
nance firmy přístup k nejnovějším teoretic-
kým i praktickým poznatkům, je spolupráce 
s technickými vysokými školami. Úspěšnou 
ukázkou této spolupráce je vzdělávací aktivi-
ta s tématem Zvyšování odborných znalostí 
v oboru strojového vidění ve spojení s robo-
tizací, který pro své pracovníky zajistila spo-
lečnost FCC průmyslové systémy ve spolu-
práci s Centrem strojového vnímání při kated-
ře kybernetiky FEL ČVUT v Praze. 

Vzdělávací program využíval finanč-
ní podporu z evropského fondu ESF dopl-
něného prostředky MPSV v rámci projektu 
Vzdělávejte se pro růst – adaptabilita, poskyt-

Vývojoví inženýři společnosti FCC průmyslové 
systémy se vzdělávají pro budoucnost

nuté v gesci Úřadu práce v Ústí nad Labem. 
Při jeho přípravě spolupracovala firma FCC 
průmyslové systémy s poradenskou společ-
ností Persona Grata.

Program byl určen pro pět inženýrů pra-
cujících ve vývojovém oddělení firmy v Ústí 
nad Labem. Odborným garantem progra-
mu byl vedoucí Centra strojového vnímání 
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

Výuka se uskutečnila v posledním čtvrt-
letí roku 2011 a skládala se z pěti celoden-
ních učebních bloků, ve kterých byla probrá-
na témata související s jasovými, prostorový-
mi i morfologickými transformacemi obrazu, 
kinematikou robotů, projektivní geometrií, 
přepočty souřadnic a kalibrací kamery pro 
spolupráci s robotem. Teoretické pracovní se-
mináře byly doplněny cvičením v laboratoři 
Centra strojového vnímání. Znalosti účastní-

ků byly přezkoušeny v závěrečném pohovo-
ru a absolventi obdrželi osvědčení.

Vývojáři společnosti FCC průmyslové 
systémy uvítali možnost doplnit si teoretické 
znalosti v oboru své každodenní praxe, kte-
rou je navrhování systémů strojového vidění 
a vývoj softwaru pro zpracování obrazu a ří-
zení robotů. Získané znalosti využijí ve pro-
spěch partnerů a zákazníků firmy.

Také vedení společnosti FCC průmys-
lové systémy vysoce ocenilo vstřícnost ve-
dení Centra strojového vnímání při sestavo-
vání učebního plánu vyhovujícího požadav-
kům firmy, odborné i pedagogické kvality 
všech vyučujících i možnost získat přístup 
k moderním trendům v oboru analýzy obra-
zu a robotiky.

(FCC průmyslové systémy)


