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Do ČR se podařilo přivést 8. ročník mezinárodní konference 
Evolvable Systems: From Biology to Hardware – ICES 

2008. Prestižní akce, která se koná zpravidla jednou za dva roky, 
spojuje odborníky s poměrně přesně definovaným výzkumným 
zájmem – realizace biologií inspirovaného hardware. Jejich 
cílem je pomocí různých biologií inspirovaných algoritmů (evo-
luční algoritmy, umělé imunitní systémy, umělé neuronové sítě, 
celulární automaty atd.) vytvořit adaptivní a poruchám lépe odol-
ný hardware (elektronické obvody, antény, MEMS atd.). Další 
výzvou je pomocí zmíněných technik automaticky generovat 
inovativní řešení v oblasti návrhu hardware a popř. i co nejvěr-
něji modelovat procesy zajímavé z pohledu systémové biologie.

Po čínském Wuhanu převzala organizační štafetu konferencí 
FIT VUT v Brně. Letos přijelo do pražského hotelu Olympik, 
který poskytl delegátům od 21. do 24. září kvalitní zázemí, 
70 účastníků z 18 zemí čtyř kontinentů. Předsedou konference 
byl Greg Hornby z Amesova centra v NASA – autor evolučně 
navržené antény (obrázek), která byla použita při vesmírné 
misi NASA ST5. Jako spolupředsedové programového výboru 
pracovali Lukáš Sekanina (FIT VUT v Brně) a Pauline Haddow 
(Norwegian University of Science and Technology, Norsko). 
Sborník příspěvků vydalo nakladatelství Springer Verlag v edici 
Lecture Notes in Computer Science.

Konference začala tutoriály, které pokrývaly oblast biologií 
inspirovaného hardware (T. Kalganova, Brunel University), 
speciálních evolučních algoritmů (G. Hornby) a evoluci výpo-
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četních systémů v různých materiálech (J. Miller, University of 
York). Následující dny přinesly 28 přednášek a 14 prezentací ve 
formě posteru. Každé ráno začínal program zvanou přednáškou. 
Prof. R. Fair (Duke University) hovořil o realizaci chemické 
laboratoře přímo na jednom malém čipu. Představil technolo-
gii, která byla pro mnohé účastníky typickým příkladem sci-fi. 
Chemické operace, které jsou obvykle prováděny s dodaným 
vzorkem (např. kapkou krve) velkými přístroji v laboratoři, je 
možné miniaturizovat a poskytnout tak každému uživateli-pacien-
tu velmi levné laboratorní vyšetření přímo doma nebo v terénu. 
Prof. Jordan Pollack (Brandeis University) ukázal, jak je možné 
pomocí evolučních algoritmů navrhovat nejen řízení robotů (ve 
formě neuronové sítě), ale i jejich těla. Výsledkem je „živá“ fy-
zická forma (vyrobená technologií rychlého prototypování), která 
je schopna pohybu, plavání apod. Poslední den konference před-
stavil prof. Jaroslav Flegr (Karlova univerzita) svoji teorii zamrz-
lé evoluce, která ukazuje, že Darwinova teorie, ani pozdější teorie 
neodarwinisnu (teorie sobeckého genu apod.), nejsou schopny 
vysvětlit evoluci pohlavně se rozmnožujících organismů. 

Na základě posudků recenzentů byly vybrány čtyři příspěvky 
do soutěže o nejlepší článek. Vítězem se stal tým prof. Yasuna-
gy (University of Tsukuba), který prezentoval nový způsob 
optimalizace vedení na desce plošného spoje umožňující zvýšit 
přenosovou rychlost systému. Mezi nominovanými byly i dva 
příspěvky z FIT VUT. Které další prezentace patřily k největším 
lákadlům konference? Např. rekonfigurovatelný analogový čip 
schopný obnovit svoji funkci v extrémních teplotách (NASA 
JPL), rutinní evoluční návrh analogových obvodů (Solido 
Design Automation Inc., Canada), adaptivní kontrolér umělé 
končetiny (University of Oslo), evoluční robotika (Karlova 
univerzita) nebo evoluce MEMS rezonátorů (NASA AMES). 
Z VUT bylo prezentováno šest příspěvků – čtyři z FIT a po 
jednom z FEKT a FSI. 

K vynikajícímu hodnocení konference přispěla i vydařená 
panelová diskuse, uvítací recepce v nejvyšším patře hotelu 
Olympik, výlet na Trojský zámek spojený s projížďkou lodí 
na Vltavě a výborná lokální organizace celé akce týmem paní 
M. Zeithamlové. 

Doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. 
For Summary see page 30.
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