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Časový harmonogram 
 

8:50 – 9:00 Přihlášení účastníků do jednotlivých sekcí 

9:10 – 12:00 Prezentace soutěžních prací v sekcích S1 – S5 
(odkaz na online setkání je uveden v každé sekci zvlášť) 

12:00 – 13:00 Přestávka 

13:00 – 14:00 Vyhlášení výsledků, vystoupení sponzorů 
(setkání proběhne online na https://meet.google.com/uun-cwnb-bgs) 

 

Návod na připojení 
 

• Jednání v sekcích proběhne s využitím služby Google Meet. 
• Odkaz na online setkání je uveden v každé sekci zvlášť. 
• Doporučený webový prohlížeč: Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Apple Safari. 
• Webkamera + mikrofon. 
• Prostředí bez okolních rušivých elementů. 
• Závěrečné vyhlášení výsledků proběhne online na https://meet.google.com/uun-cwnb-bgs od 

13:00 hod. 
• V případě technických problémů kontaktujte: pavel.smutny@vsb.cz, telefon: 597323511 

 

  

https://meet.google.com/uun-cwnb-bgs
https://meet.google.com/uun-cwnb-bgs
mailto:pavel.smutny@vsb.cz


S1 - Teorie a aplikace systémů řízení 
Jednání proběhne online na: https://meet.google.com/vcm-fwsj-fko  

Předsedkyně: doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (VŠB-TUO) 
Členové: prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (VŠB-TUO) 
 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. (VŠB-TUO) 
 prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (UTB) 
 doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D. (UTB) 

Návrh úloh pro oblast fuzzy řízení 
Pavel Čelovský 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Diplomová práce se zabývá návrhem úloh v oblasti fuzzy řízení a popisuje seřízení fuzzy regulátorů. 
Představuje rozdělení PID fuzzy regulátorů a jejich blokové schéma. Obsahuje stručné seznámení s fuzzy 
logickým Toolboxem v prostředí MATLAB a MATLAB Simulink. V práci je uvedeno a vypočteno několik 
teoretických vzorových příkladů s postupem řešení a jejich výsledným grafickým zobrazením. Práce také 
představuje využití a seřízení fuzzy regulátorů u vybraných příkladů z praxe. 

Využití mikrokontroléru k řízení tepelné soustavy 
Jiří Vavřík 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Tato práce ve své teoretické části popisuje princip termoelektrických jevů, jejich využití 
termoelektrickými články a konstrukci, vlastnosti a možnosti použití termoelektrických článků v praxi. V 
praktické části se pak zabývá návrhem a sestavením laboratorního modelu tepelné soustavy, ve které 
jako akční člen figuruje Peltierův článek, dále výběrem mikrokontroléru vhodného k řízení (a regulaci) 
navržené laboratorní soustavy, popisem jeho vlastností, návrhem a výrobou DPS pro přizpůsobení úrovní 
signálů pro připojené snímače a akční členy, a následně návrhem algoritmu řízení pro regulaci teploty v 
různých místech modelu a ověřením funkčnosti navrženého algoritmu. 

Optimalizace kapacity bunkru spalovny odpadu s ohledem na rizika 
vynucených odstávek provozu 
Jan Zdražil 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Dimenzování subsystémů spalovny odpadů představuje klíčové rozhodnutí z pohledu budoucí 
ekonomické udržitelnosti provozu. Základním prvkem je bunkr na odpad. Vhodná volba jeho kapacity 
zajistí plynulý návoz odpadu do zařízení při odstávkách provozu se současnou minimalizací počáteční 
investice do výstavby. K optimalizaci kapacity je možné využít známého přístupu - tzv. kolportéra novin, 
kde je cílem postavit co nejmenší kapacitu (minimalizace investic) a přitom se vyhnout potenciální 
penalizaci za omezený návoz při nedostatečné kapacitě v případě odstávek. Jádrem práce bude sestavení 
optimalizačního modelu, který bude zahrnovat rizikové scénáře spojené s plánovanými odstávkami 
provozu. Dalším rizikem pro ekonomickou udržitelnost je charakter odpadu. Jeho složení (výhřevnost) 
omezuje zařízení z pohledu výkonového diagramu roštu, což má vliv na naplněnost bunkru. 

https://meet.google.com/vcm-fwsj-fko


Tvorba statistického modelu pro neplánované odstávky spalovny 
odpadu 
Marek Maťcha 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Spalovny odpadu představují klíčovou infrastrukturu regionálního významu. Do zařízení je nepřetržitě 
přivážen odpad, ze kterého se obvykle vyrábí teplo a elektřina. V případě, že se jedná o zařízení s menší 
kapacitou (většinou do 100 kt/r), je plánována jedna odstávka za rok. Během ní je třeba provést všechny 
potřebné údržbové práce ve velmi krátkém čase (většinou 1–2 týdny). Bunkr odpadu představuje důležitý 
prvek spalovny, do kterého je odpad plynule navážen a je cílem ho mít dimenzovaný, aby kapacitně pokryl 
i plánované odstávky. Protože spalovny odpadu představují velmi komplexní a komplikované zařízení, 
nevyhne se dlouhodobý provoz ani neplánovaným odstávkám. Ty představují riziko z pohledu plynulého 
návozu odpadu. Předmětem bakalářské práce bude sestavit statistický model pro vynucené změny 
provozu. Student bude pracovat s reálnými daty z provozu vybraných českých spaloven odpadu. 

Návrh řízení modelu kyberfyzikálního systému 
Vojtěch Novotný 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Uveďte a popište lineární matematický model kyberfyzikálního systému 

Simulation and Modelling of Mechatronic Systems using Programme 
MATLAB and Simulink 
Chaswin Shetty 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
The basis for the thesis topic is how we can present solution for a certain mechatronic system based on 
the variables, inputs and outputs that are acting on the system. The report describes the implementation 
of MATLAB Simulink model for linear hydraulic drive controlled with flow control valve and the linear 
hydraulic drive controlled with full hydraulic bridge realized using four flow control valves where various 
results are obtained. Along with the above model the power supply unit is adapted for to obtain the 
energetic efficiency for both the model mentioned above. The provided simulation will be matched with 
the working cycle of the machine. The above obtained efficiency is then compared to both the models for 
to identify the efficient one. 

Návrh HIL simulátoru 
Jakub Vala 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Zvolil se model určitého systému, jehož chování se následně popsalo soustavou matematických rovnic. 
Matematickými rovnicemi je myšleno soustava diferenciálních nelineárních rovnic, které popisují 
dynamické chování zvoleného modelu systému. Systém se rovněž popsal stavovým popisem a na základě 
toho byly navrženy stavového regulátory. Model byl realizován v prostředí Rexygen Studio, kdy po jeho 
kompilaci běží program v reálném čase. Pomocí vytvořené webové aplikace je možné sledovat vstupy a 
zapisovat na výstup. 

Laboratorní model vzduchové levitace 
Daniel Świerczek 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Laboratorní model vzduchové levitace využívající k řízení Arduino Mega a jako HMI dotykový LCD display. 
Tento laboratorní model byl vytvořen za účelem pozdějšího využívání studenty VŠB - Technické univerzity 
Ostrava, katedry automatizační techniky a řízení. Umožňuje vyzkoušet si teoretické znalosti nabyté za 
dobu studia na reálném systému v laboratorním prostředí. Uplatní zde znalosti týkající se především 
identifikace systému a syntézy regulačních obvodů. 



Aplikace stavových diagramů pro model výtahu 
Filip Burian 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Práce se zabývá návrhem a realizací stavových diagramů v prostředí Stateflow pro ovládání modelu 
výtahu. Interface mezi počítačem a modelem výtahu tvoří Arduino propojené přes sériovou linku s 
počítačem. Obsahem práce je také dekódování ovládacích prvků a komunikace s modelem výtahu. 
  



S2 - Informační technologie 
Jednání proběhne online na: https://meet.google.com/znw-ndeo-fnn 

Předseda: doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D. (VŠB-TUO) 
Členové: Ing. David Fojtík, Ph.D. (VŠB-TUO) 
 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. (VŠB-TUO) 
 prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. (UTB) 

Webová aplikace pro vyhledávání předmětů pro studijní pobyt 
Kristýna Tomanová 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Projekt se zabývá vývojem webové aplikace pro Mezinárodní oddělení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 
která pomůže studentům s vyhledáváním předmětů, které by student mohl absolvovat v rámci studia v 
zahraničí. Aplikace pracuje s daty o uskutečněných mobilitách, které jsou uloženy ve studijním 
informačním systému, a s předměty studenta, aby našel spárování na zahraničních univerzitách, které 
může využít k výjezdu. Studenti, kteří se výjezdu již zúčastnili, mohou své studované předměty ohodnotit, 
či poskytnout důvod, proč nebyly ke spárování vhodné. Tím může zájemci usnadnit výběr univerzity a i 
následný proces vyřizování výjezdu. 

Aplikace vývojových desek pro Azure IoT 
Jiří Bártek 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Předmětem diplomové práce je seznámení se s cloudovou platformou Microsoft Azure, službou Azure IoT 
Hub a vývojovými deskami, popis konfiguračního nastavení a návod na zprovoznění na straně Azure a na 
straně vývojových desek. V teoretické částí je popsána cloudová platforma Azure, služba IoT Hub a 
vývojové desky. V praktické části je vytvořen návod pro konfiguraci desky ESP32-Azure IoT Kit do cloudu, 
ověření nastavení pomocí simulátoru a odesílání reálných dat z vývojové desky. 

Použití internetu věcí v domácnosti 
Marek Halška 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Semestrální projekt popisuje možnosti vytvoření inteligentního zrcadla. Projekt pracuje se zařízením 
Raspberry Pi, na kterém bude spuštěna celá aplikace. Součástí práce je i návrh rámu pomocí 3D tisku, do 
kterého je umístěn displej. 

Strojové učení v mobilní aplikaci pro iOS 
Pavel Odstrčilík 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Tato práce se zabývá možnostmi využití strojového učení pro iOS. Práce zhodnocuje aktuální možnosti 
využití strojového učení pro iOS. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je 
popsáno strojové učení, využití nástrojů jako Core ML, programovací jazyk Swift a operační systém iOS. V 
praktické části je popsán vývoj demo aplikace pro iOS pomocí programovacího jazyka Swift. Dále také 
obsahuje zhodnocení aktuálních možností využití strojového učení v praxi. 

https://meet.google.com/znw-ndeo-fnn


Analýza a vizualizace dat prostřednictvím Business intelligence 
nástrojů 
Ondřej Gözel 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Cílem této práce je analyzovat a vizualizovat volně dostupná data pomocí nástroje Power BI. V teoretické 
části se práce věnuje problematice business intelligence a popisu prostředí Microsoft Power BI. Praktická 
část obsahuje analýzu a vizualizaci průmyslových dat, při které je využita platforma Kaggle pro nalezení 
datového zdroje. Vlastní analýza a vizualizace obsahuje data o větrné turbíně, kdy se snažíme získat z 
datového zdroje co nejvíce informací. 

Aplikace DoveZL 
Petr Jelínek 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
DoveZL umožňuje uživatelům sledovat v reálném čase aktuální polohu vozidel veřejné dopravy ve 
Zlínském kraji, jejich zpoždění, jízdní řády a také vyhledávat na odjezdových tabulích. Aplikace je 
dostupná na iOS i Android. 

Chytrý odpadkový koš 
David Konczyna 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Ve své práci se nejprve zabývám platformou Arduino, konkrétně jejími deskami a moduly. V další kapitole 
rozeberu již realizovaná řešení chytrých odpadkových košů a to jak komerčních, tak i tzv. homemade. 
Následuje návrh vlastního řešení a použitých komponent, respektive samotná konstrukce chytrého 
odpadkového koše. Závěr se bude zaobírat shrnutím veškerých mých poznatků a návrhu dalšího vylepšení 
a využití. 

Tvorba webové aplikace pro výukové účely 
Aleš Horák 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Práce je zaměřena na vytváření modelové webové aplikace, na které je názorně popsán postup a 
implementace formou didaktického průvodce. Při vývoji je využíván PHP framework Laravel a Javascript 
framework Vue. Proces tvorby se věnuje návrhu systému a analýze požadavků, návrhu databáze a v 
poslední řadě vývoji a testování aplikace. 

Tvorba běžecké aplikace Runny pro watchOS 
Filip Vabroušek 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
V roce 2019 vydala firma Apple nový deklarativní framework SwiftUI. Rozhodl jsem se v něm vytvořit 
novou běžeckou aplikaci pro operační systém hodinek firmy Apple - watchOS. Jedná se o běžeckou 
aplikaci napsanou pomocí frameworku SwiftUI, která měří vzdálenost, tempo čas, běžeckou kadenci, 
srdeční tep a uživateli zobrazí přehledný výpis jeho aktivit. Aplikace také vykreslí trasu běhu na mapě, 
grafy běžecké kadence a srdečního tepu. Jako jediná svého druhu nabízí efektivní hodnoty (tj. průměrné 
hodnoty bez rozklusání a vyklusání). 

  



S3 - Mechatronika a aplikace PLC a 
SCADA/HMI řízení 
Jednání proběhne online na: https://meet.google.com/eqz-ijbw-bup  

Předsedkyně: doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (VŠB-TUO) 
Členové: doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. (VŠB-TUO) 
 Ing. Petr Podešva, Ph.D. (VŠB-TUO) 
 doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. (UTB) 

Záznam výrobní historie a analýza výrobních procesů 
Jakub Macíček 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Cílem této práce je zpracovat veřejně dostupná data, která jsou čerpána z cloudové platformy AVEVA 
Insight. Úvodem bylo potřeba se seznámit s produktem AVEVA systém platform a jejich cloudovým 
uložištěm. Samotná tvorba bude využívat programy Microsoft EXCEL a Power BI pro jejich zpracování. 

Automatizace zařízení pro výdej nápojů a ledové tříště 
Matej Krupčiak, Adam Gajdošík 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Komplikovaná situace na trhu práce s kvalitní a kvalifikovanou pracovní silou je v průmyslu obrovským 
problémem, který prosakuje i do sféry ostatních služeb napříč společností. Jednou z takových služeb jsou i 
gastronomická zařízení, aktuálně se zvýšenými hygienickými nároky. Zařízení pro výdej, udržování teploty 
a míchání nápojů je komerčně snadno dostupné, ale kapacita jeho zásobníků bývá relativně malá. V 
robotizovaném provozu je proto nutnost většího zásobníku. Zároveň bývá mechanismus dávkování 
standardně ovládán ručně a neposkytuje tak dostatečnou úroveň automatizace pro jeho začlenění do 
robotizované buňky. Cílem práce je proto návrh a sestavení zařízení umožňující automatické doplňování 
teplých nápojů do zásobníku tohoto zařízení a také návrh + vývoj prototypu pro automatické dávkování 
nápojů s řízením průtoku. Zařízení bude ovládáno z nadřazeného systému, kterému bude zároveň 
poskytovat údaje ze senzorů a implementovaných algoritmů tak, aby bylo možné jednoznačně 
monitorovat výdej a plánovat jeho včasné doplňování a servis v rámci myšlenek Průmyslu 4.0. 

Řídicí systém pro správu napájecí energie 
Ondřej Zahuta 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Tato práce se zabývá správou napájecí energie modelu domácnosti. K napájení jsou využity alternativní 
zdroje (fotovoltaická elektrárna, větrná turbína a kogenerační jednotka) a energie z elektrické sítě. K 
akumulaci energie je využito lithium-iontového akumulátoru a palivového článku. Celý systém je řízen 
pomocí programovatelného logického automatu (PLC). Kromě funkce řízení také odhaduje dodanou 
energii z alternativních zdrojů na základě předpovědi meteorologických veličin stahovaných z internetu. 
Výsledkem práce je hardware pro připojení jednotlivých částí systému (včetně měření klíčových veličin) a 
software, který zpracovává měřené hodnoty a získanou předpověď počasí. Ke zobrazení výsledků slouží 
human machine interface (HMI) webserver, na kterém je také možné nastavit charakteristiky jednotlivých 
prvků systému. 

https://meet.google.com/eqz-ijbw-bup


The Design of a Container for Loose Sample Collection with 
Automatic Measurement of Selected Parameters 
Sandesh Athreya Mullur Srikantamurthy 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
The master thesis is focused on the design of containers for soil samples which are going to collect in 
different parts of the earth. These samples are tested on the mobile laboratory which is attached to the 
robot, the tests are carried out using sensors and some chemicals processed to find out the different 
parameters which are necessary in agriculture and planetary science. The design of container is going to 
be carried out in 3D CAD software, and the analysis will be carried out to find a suitable design. 

Realizace řídicího systému pro tepelný výměník 
Marek Rusz 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Práce se zabývá tvorbou řídicího systému pro tepelný výměník určený k chlazení zařízení na pájení v 
parách Minilab. Na základě požadavků zařízení Minilab na chlazení, je následně navržen přídavný chladící 
okruh pro toto zařízení, včetně řídicího systému. Poté je navržen algoritmus řízení. Nakonec je celé 
zařízení sestaveno, uvedeno do provozu a je otestována jeho funkčnost. 

Design of subsystem of soil sampling robot 
Sachin V Reddy 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
The master thesis is focused on design of a subsystem mainly the drilling component of the mobile robot 
for soil sampling in extraterrestrial locations as well as terrestrial locations or as in regolith soil sampling 
robots. This thesis also deals with the process of taking samples of soil at ground level and as well as in 
some specified depth. One of the other main aim of this thesis is to successfully design and install a 
handling system inside the drilling part to store the soil that has been taken for sampling separately 
without mixing or spilling. In the later parts of the thesis analysis of selected parts and assembly of the 
same will be discussed in detail. 

Návrh řídicího systému pro vážicí podavač a jeho prezentace na 
modelu 
Ondřej Švrdlík 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Ve své práci se nejprve zabývám rozborem dostupných systémů pro vážení a dávkování materiálu na 
českém trhu. V teoretické části se dále věnuji popisu komponentů, ze kterých se tyto podavače obvykle 
skládají. V praktické části se potom zabývám samotnému návrhu řídicího systému a jeho prezentaci na 
modelu. Protože při práci na bakalářské práci spolupracuji s firmou, bude tento model dále využiván touto 
firmou k obchodním a výzkumným účelům. 



Robotická stavebnice LEGO Mindstorms v projektové výuce na 
základní škole 
Petr Bartošek 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Tato práce se zabývá tvorbou podpůrných materiálů pro výuku konstrukce pro automatizaci a robotizaci 
za použití technického myšlení a vnímání reálných strojních systémů (na žákovské úrovni). Práce se 
zaměřuje na platformy Lego MINDSTORMS pro výuku konstruktivního myšlení a následně také 
algoritmického řešení problémů z reálného světa. Současně s přípravou materiálů pro klasickou výuku 
obsahuje tato práci i materiály pro dálkovou výuku za pomoci bezplatných softwarů. Konečným stádiem 
práce je otestování materiálů přímo ve výuce na základní škole. Celý koncept rozvíjí konstruktivismus s 
důrazem na systémové myšlení, které je velmi významné právě ve věkové kategorii žáků druhého stupně 
základní školy. Vytvořené modely myšlení jsou základem pro tvořivost na úrovni střední školy a významně 
formují osobnost technicky uvažujícího mladého člověka. Což jsou základy českého průmyslu do 
budoucnosti. 

Data Analysis in Mechatronics System 
Subodh Tanaji Mhatre 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
The thesis work is focused to help the organizations with data collection from different source for analysis 
in manufacturing process to achieve high production level. The theoretical part explains the Data 
processing for easier analysis of big data. The data collected from these components are enormous. Data 
collected from various tool is analyzed using the Power BI tool for data visualization to discover new 
business opportunities. 
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Využití strojového vidění v technické praxi 
Eva Čížková 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
V tomto projektu je popsána problematika strojového vidění. Jsou zde vysvětleny principy strojového 
vidění a typové úlohy, které se nejčastěji vyskytují v praxi. Dále práce obsahuje seznámení se systémy pro 
strojové vidění a je ukázána práce v Control Webu 8 a jeho doplňku VisionLab. Dále je popsána laboratorní 
úloha modelu třídicí linky, která je realizována a řízena aplikací v Control Webu 8 na základě informací ze 
síťové kamery. 

Využití piezomotoru pro přesné polohování 
Michal Tomeš 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Tato práce se zabývá využitím piezomotorů k přesnému polohování. Práce se především zaměřuje na 
piezomotory s lineárním posuvem. Pro návrh aplikace bylo vybráno programové prostředí programu 
Control Web 8, ve kterém je realizována komunikace tohoto systému s řídicími jednotkami piezomotorů. 
Práce popisuje hardwarový a softwarový návrh úlohy a jeho realizaci. 

Active controlled structure 
Srikanth Sreethar 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
The master thesis is focused to achieve vibration control of the structure. The experimental setup for the 
laboratory model is explained. The identification and approximation of the model was completed and the 
control algorithm was designed. The effectiveness and efficiency of the control algorithm is shown in 
graphical representation. The active vibration of the lattice tower structure would be helpful for the 
control of the lattice tower structures that induces vibration due to environmental effects and loads. 

Aplikace pro monitorování stavu topných těles 
Eva Bedáňová 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Cílem práce je vytvořit nástroj pro monitorování stavu topných těles na bázi karbidu křemíku, a tak 
zavčasu predikovat konec životnosti těles. Tato topná tělesa jsou zpravidla využívána v průmyslu – 
například v pecích, kde teploty dosahují až 2000 °C. U těchto topných těles ze známo, že kolem 800 °C 
dochází k změně teplotního součinitele a tím i zvýšení odporu tělesa, což má za následek zrychlení 
opotřebení materiálu a snížení životnosti. Vytvořená webová aplikace má za cíl sledovat aktuální odpor na 
topných tělesech a průběžně tak vyhodnocovat její průběh v porovnání s podobnými, již známými, 
průběhy. Díky tomu získáme přehled o tom, v jaké fázi životnosti se topné těleso zhruba nachází a 
můžeme včas inicializovat jeho výměnu, protože zničení topného tělesa za provozu může mít za následek 
velké finanční ztráty. Při tvorbě aplikace byly využity moderní technologie Django, MySQL, JavaScript a 
Python. 

https://meet.google.com/uci-oetg-rwh


Monitorovanie zabezpečenia objektu na báze Arduina s prepojením 
na cloud 
Patrik Strnisko 
Technická univerzita v Košiciach 
V dnešnej dobe sa využívajú prostriedky IoT a cloudu na účely zberu a spracovania dát, prípadne 
monitorovania procesov. Vďaka tomu získame lepší prehľad o sledovanom objekte a tým vieme 
zabezpečiť lepšie riadenie. My sme tieto technológie nasadili na výmenníkovú stanicu tepla. Takto 
dokážeme vzdialene monitorovať bez fyzickej prítomnosti a predvídať určite stavy. Snímané parametre 
vyhodnocujeme a posielame na platformu cloud. Údaje je možné ukladať na náš lokálny cloud alebo 
externý internetový cloud. Vytvorili sme monitorovací systém, ktorý ma na starosti prácu s dátami, 
riadenie a zabezpečenie objektu. Ako prvé bolo vytvorené simulačné riešenie a následne sme využili 
fyzický testovací prvok. 

Nástroje pre strojové videnie v priemysle 
Ondrej Jozefík 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Cieľom mojej práce bolo oboznámenie sa základnými princípmi automatizácie, významnou časťou, ktorej 
som venoval väčšinu času je strojné videnie a jeho aplikácia. Za týmto účelom bola použitá už existujúca 
triedička, ktorú som musel naprogramovať pomocou softvéru Control Web 8 aby sa dokázala sama 
rozhodnúť, kde umiestni podložku závislosti na vstupnom obraze. Model triedičky bude prezentovaný na 
3D vizualizácií, ktorá zároveň môže slúžiť ako spätná väzba pre vzdialené ovládanie. 

Využití MEMS v diagnostice a řízení 
Marek Lichnovský 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Práce pojednává o problematice získávání dat ze snímačů, založených na technologii MEMS, a následném 
zpracování těchto dat pro zajištění stabilizace mobilního zařízení. Použitými snímači jsou tříosý 
akcelerometr ADXL 346 a jednoosý gyroskop ADXRS 450. Podstatou práce je zajištění komunikace mezi 
zmíněnými MEMS a řídicí jednotkou ESP32, která data ze snímačů vyhodnotí a provede akční zásah skrze 
servomotory MG995. Jednotka ESP32 je naprogramována programovacím jazykem vyšší úrovně 
MicroPython. 
Dalším bodem je návrh konstrukce stabilizační plošiny, jenž je výstupem této práce, a slouží pro 
demonstraci úspěšně provedených výše zmíněných bodů. Realizace této konstrukce je provedená pomocí 
3D tisku. Mezi další body práce také patří vytvoření rozhraní pro konfiguraci zmíněné plošiny. Vzhledem k 
možnostem využité řídicí jednotky ESP32, je pro komunikaci s okolím využitá Wi-Fi. 

Měřicí jednotka jízdních stavů modelu RC automobilu 
Jan Bednář 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Tato diplomová práce pojednává o návrhu miniaturní měřicí jednotky jízdních stavů rádiově řízeného 
automobilu založené na systému Arduino Due. Práce se primárně zabývá vybavením pro zajištění 
autonomnosti jízdních stavů v podobě testu brzdné dráhy a vyhýbacího manévru zvaného losí test. Dále 
se práce zaobírá popisem podvozkové platformy, popisem a návrhem jízdních stavů, principem jejich 
dálkového ovládání a testováním navrženého systému. Okrajově práce přibližuje také problematiku 
přepracování současné podvozkové platformy na nezávislý pohon všech kol. 

  



S5 - Aplikace pro 3D modelování, 
zpracování obrazu a dat 
Jednání proběhne online na: https://meet.google.com/uya-zjiy-nnf 

Předseda: Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. (VŠB-TUO) 
Členové: Ing. Jan Gebauer, Ph.D. (VŠB-TUO) 
 Ing. Jolana Škutová, Ph.D. (VŠB-TUO)  
 Ing. Pavel Vařacha, Ph.D. (UTB) 

Využití headsetu Oculus Quest v Unreal Engine 
Pavel Zelený 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Cílem této práce je ověřit funkčnost a možnosti headsetu virtuální reality Oculus Quest v Unreal engine. 
Unreal Engine je velmi pokročilý nástroj pro tvorbu 3D obsahu v reálném čase. Pro ověření zmíněné 
funkčnosti byla v tomto engine vytvořena aplikace, která implementuje zmíněný headset včetně 
pokročilé interakce s uživatelem. Na základě zkušeností získaných při tvorbě a ladění této aplikace jsou 
navrženy možnosti využití a podrobná dokumentace popisující tvorbu postupu, podle které by daly 
vytvářet jiné aplikace virtuální reality pro tento headset v Unreal Engine. 

Využití metody novelty search v evolučních algoritmech 
Adam Ulrich 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Tento výzkumný projekt se zabývá studiem možností formalizace a následné implementace doposud 
nedostatečně formalizované metody novelty search do různých evolučních algoritmů. Hlavním přínosem 
práce je návrh, implementace a následná prezentace výsledků různých návrhů této metody, která byla 
teoreticky navržena významnou osobností ze světa AI, Kennethem O. Stanleyem a která rezonuje na poli 
umělé inteligence jako potenciálně největší objev současnosti. 

Virtuální realita reálných měst 
Tomáš Olejník 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Obsahem této práce je realizovat aplikaci virtuální reality, která zapouzdřuje vývojové nástroje Mapbox a 
Unity. Mapbox používá reálná geografická data naší planety a poskytuje základní nástroje pro práci s nimi. 
Unity je vývojářský nástroj pro tvorbu vizualizačních aplikací a počítačových her. Vytvořená aplikace 
dokáže vizualizovat části reálných měst a bude umožňovat základní interakci uživatele s virtuálním 
prostředím. Virtuální realita této aplikace je navržena pro VR headset Oculus Quest. 

Rozpoznávání obrazu pro automatické brány 
Adam Friedrich 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Diplomová práce se zabývá metodikou zpracování digitálního obrazu. V úvodu jsou shrnuty metody a 
algoritmy pro zpracování a rozpoznávání obrazu. S využitím těchto informací je navržen postup pro 
aplikaci rozpoznávající vozidlo v obraze a nalezení regionu jeho registrační značky. Z registrační značky 
jsou poté extrahovány a identifikovány jednotlivé symboly. Výsledkem je informace o RZ vozidla pro 
autorizaci vjezdu. Je navrženo a následně testováno několik postupů, které jsou testovány na sadě 
vzorových fotografií, videozáznamu a na realtime záznamu z webkamery a je vyhodnocena jejich 
efektivita. 

https://meet.google.com/uya-zjiy-nnf


Webová databázová aplikace používající skenování čárových kódů 
pro detekci objektů 
Martin Chromík 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace, využívající čtení čárových kódů. Mobilní aplikace slouží jako 
monitorovací systém položek mezi laboratořemi na Katedře automatizační techniky a řízení. V teoretické 
částí práce jsou popsané problematiky jako jsou čárové kódy, automatická identifikace, relační databáze 
a informační systém. V praktické části této práce se nachází kapitoly týkající se vlastního návrhu čárových 
kódů pro laboratoře katedry, návrh informačního systému dle jazyka UML a jeho realizaci skrze vývojovou 
platformu Xamarin. 

Vizualizační aplikace historického Zlína 
Nhu Trung Nguyen 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Cílem této práce je vytvořit funkční 3D aplikaci, která vizualizuje město Zlín z konce 19. století. Samotný 3D 
model města byl vytvořen již v jiných pracích. Prvním krokem tak bylo tento model aktualizovat a upravit 
tak, aby jej bylo možné co nejsnadněji celý převést do Unreal Engine, ve kterém byla tato aplikace 
vytvářena. Pro získání větší realističnosti pak byla celá scéna města v tomto engine vylepšena. Vytvořená 
aplikace umožňuje základní interakci s uživatelem a průchod celou scénou města z pohledu první osoby. 

Detekce objektů s využitím neuronových síti 
Adam Podešva 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Tato práce se zabývá a řeší problematiku detekce obrazů s použitím neuronových síti. V rámci práce je 
popsána širší problematika od rozpoznávání obrazu, přes principy neuronových a konvolučních 
neuronových sítí. V práci byly prozkoumány a následně popsány některé algoritmy a architektury 
konvolučních neuronových sítí. Pro praktickou část byla použita oblíbená a speciální architektura hluboké 
konvoluční neuronové sítě, a to YOLO (You Only Look Once), která je odlišná od zbývajících architektur, 
jelikož detekce a klasifikace probíhá v jednom kroku. Dále práce popisuje některé možnosti trénování sítě 
na vlastním hardwaru nebo v cloudovém prostředí. V další části práce byla síť trénovaná na různých 
datových sadách pro detekci jednoho nebo více objektů. Práce porovnává úspěšnost trénovaných modelů 
pro různé parametry sítě. 

Tvorba automatizovaného dekompilačního nástroje pro výzkum 
mobilního malwaru 
Jan Kincl, Ladislav Dorotík 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Výzkumné týmy zabývající se problematikou malwaru pro mobilní platformu Android jsou nuceny čelit 
vážnému problému, kterým je nekonzistence vzorků mobilního malwaru v analyzovaných datových 
sadách (čítajících až miliony unikátních vzorků). Uvedená situace byla zásadním motivačním faktorem k 
tvorbě unikátního výzkumného nástroje, sloužícího k automatizovanému zpracování surových datových 
sad s cílem jejich unifikace a normalizace. Nástroj je schopen v předložených datasetech odhalit 
nevalidní, duplicitní, poškozené, nebo jinak nerelevantní vzorky mobilního malwaru, které snižují 
výslednou hodnotu výzkumu. Nástrojem na takto upraveném datasetu budou prováděny dekompilační 
procesy jednotlivých vzorků s autonomní detekcí možných dekompilačních chyb. Výsledkem je 
standardizovaná datová sada, z niž mohou vznikat nezkreslené trénovací a testovací množiny 
garantované kvality. Dlouhodobým cílem nástroje je optimalizace pro paralelní běh v serverovém 
prostředí, kde bude využíván v rámci výzkumného týmu PTLAB (FAI UTB). Nástroj je schopen poskytovat 
relevantní data pro navazující výzkumnou činnost a umožní aplikaci metod umělé inteligence, teorie 
grafů a statické analýzy. 



Vyhodnocování změn fyziologických funkcí vyvolaných 
prostřednictvím virtuální reality 
Vít Švarc 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
V dnešní době jsou k dispozici nástroje, které dokážou člověka přenést do virtuální reality a vyvolat u něj 
dojem, že se v této realitě opravdu nachází. Stejně jako v reálném životě i zde může člověk prožívat různé 
emoce, a ty vedou k nepatrným změnám chování fyziologických funkcí. Sledování fyziologických reakcí na 
určité podněty je používáno v mnoha oblastech, kde jednou z nich je i kriminalistika. Zde se využívá 
detektor lži, odborně polygraf, který umožňuje snímat reakci organismu za pomoci různých senzorů. 
Tento výzkum se však od klasického využití polygrafu mírně odlišuje a zkoumá reakci lidského organismu 
na podněty, vyvolané prostřednictvím virtuální reality. Cílem výzkumu je vytvoření nové kriminalistické 
metody, která dokáže odhalit pachatele závažných trestných činů na základě jejich změn fyziologických 
funkcí vyvolaných prostřednictvím virtuální reality. 

Transformace záznamu z 360° kamery 
Trong Nghia Dao 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Tato práce je zaměřena na vývoj algoritmů zpracování záznamu 360° kamery v prostředí hydroponického 
skleníku. Zkoumané algoritmy provádějí transformaci sférického záznamu do planárního zobrazení, tak 
aby bylo možné získaná data dále předkládat ke zpracování následným algoritmům umělé inteligence. 
Zvláštní důraz je přitom kladem na kompenzaci zkreslení vyplývajících ze sférického záznamu 360° 
kamery a redukci šumů a chyb zanesených okolním prostředí a nepravidelným pohybem snímacího 
robota. 
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