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ÚVOD

SLOVODĚKANA

Rok 2016 byl patnáctým rokem
fakulty informačních technologií.
V lidském životě by to byl teprve práh
dospělosti, ale fakulta již po této době
rozvoje dávno dospělá je. Myslím, že za
těch patnáct let Fakulta informačních
technologií VUT v Brně vešla ve
známost jako fakulta, která je důležitou
a pevnou částí Vysokého učení
technického v Brně, kde se informační
technologie a jejich aplikace opravdu
rozvíjí, kde se dá dobře studovat
i zkoumat, a kde berou věci vážně, i když
třeba někdy s humorem. To, ostatně,
můžete posoudit sami i podle této
výroční zprávy.
To, že se fakulta dobře rozvíjí, není
samozřejmostí a stálo to velké úsilí řadu
lidí, zaměstnanců i studentů. Bez tohoto
úsilí a tvrdé práce by fakulta dnes
nebyla tím, čím je. Dovolte mi, abych za
rozvoj fakulty poděkoval všem, kteří se
o něj zasloužili. Doufejme, že se nám
všem podaří udržet fakultu v současné
kondici a třeba ji i trošku zlepšit. Třeba
k tomu přispěje i nový vysokoškolský
zákon, jehož uvedení do života nás čeká
v následujícím roce 2017.
Pavel Zemčík, děkan
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STRATEGICKÉCÍLE
Fakultainformačníchtechnologií(FIT)ježádanýmmoderním
vysokoškolskýmpracovištěm.Užvícenež50letpatřímezišpičkuve
výucea výzkumutechnologií,kteréměnísvět.Tutopozicichcemeudržet
i v následujícíchletech.Totojsoucílefakultyproroky2016–2020:

FITV ROCE2016V ČÍSLECH

STUDIUMNAFIT
Fakulta informačních technologií
bude pokračovat v rozvoji studijních
programů a nabídky studia. Chceme
tak udržet stávající kvalitu a aktuálnost
výuky a dobré dlouhodobé uplatnění
absolventů. V souvislosti s požadavky
zaměstnavatelů a s využitím výzkumné
infrastruktury se budeme snažit
o navýšení počtu studentů, zejména
v oblasti informačních technologií,
a to včetně toho, že se budeme snažit
najít nové možnosti jejich financování
v situaci, kdy standardní metody
financování studia ze strany MŠMT
nárůst počtu studentů neumožňují.

2439
studentů

INTERNACIONALIZACE

48

197

řešených
projektů

vyučovaných
předmětů

37

ukončených
projektů

36

produktů–
–prototypů

PREZENTACEFAKULTY
Fakulta bude propagovat své
činnosti s cílem posilování dobrého
jména a image FIT i VUT v Brně jako
celku mezi odborníky, ale i mezi
veřejností. Podpoří marketingové
a propagační aktivity a rozvoj
marketingové strategie VUT v Brně tak,
aby na FIT přicházeli zejména ti nejlepší
a nejtalentovanější uchazeči o studium.
Přepracuje webovou prezentaci fakulty
tak, aby reflektovala nový vizuální
styl i moderní technologický rozvoj,
a bude nadále podporovat a rozšiřovat
prezentaci fakulty na sociálních sítích.

Podpoříme internacionalizaci
včetně pobytů studentů i akademických
pracovníků na studijních pobytech
v zahraničí i v praxi a integraci
zahraničních odborníků do pracovišť
fakulty. Rádi přijmeme na studijní pobyty
studenty ze zahraničí. Zavedeme rovněž
anglicky vyučovaný studijní program.
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(spolu)
pořádaných
konferencí

208

publikací

99%

EXCELENTNÍVÝZKUM
A UPLATNĚNÍVÝSLEDKŮ
Na fakultě budeme nadále
podporovat a rozvíjet smysluplnou
a kvalitní výzkumnou činnost
jak v základním výzkumu, tak
i v aplikovaném a průmyslovém
výzkumu a vývoji. Budeme usilovat
o další projektové finanční prostředky
na výzkum a přitom se zaměříme pouze
na takové projekty, které jsou v souladu
se zaměřením fakulty a nevedou
k nerealizovatelným nebo neudržitelným
závazkům. Budeme podporovat využití
výsledků vědecko-výzkumné činnosti
v praxi a vytvářet aktivní fakultní
strategii pro nakládání s výsledky
včetně zakládání start up firem.

42

průmyslových
partnerů

úspěšnost
absolventů
najítsiprácipo
ukončenístudia

Fakultainformačníchtechnologií
Božetěchova1/2,Brno

BRNO
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LIDÉ@FIT

VEDENÍFAKULTY
DĚKAN
prof.Dr.Ing.PavelZemčík

ORGANIZAČNÍSTRUKTURA
Fakulta informačních technologií je pracovištěm pro více
než 300 lidí – jak akademických pracovníků, tak zaměstnanců
na odborných pozicích. Vyučující i vědečtí pracovníci na
Fakultě informačnách technologií patří mezi špičky ve svém
oboru, se zkušenostmi z výzkumu i praxe a znalostmi světové
úrovně v celé řadě témat.

tPRODĚKAN
pro vzdělávací činnost
v magisterském studiu:
doc.Ing.RichardRůžička,Ph.D.,MBA

VEDOUCÍÚSTAVŮA CENTER

VEDOUCÍ
Ústavu informačních systémů
doc.Dr.Ing.DušanKolář

VEDOUCÍ
Ústavu počítačových systémů
prof.Ing.LukášSekanina,Ph.D.

pVEDOUCÍ

PRODĚKANp
pro vzdělávací činnost
v bakalářském studiu:
Ing.BohuslavKřena,Ph.D.

Ústavu inteligentních systémů
doc.Dr.Ing.PetrHanáček
tVEDOUCÍ
Ústavu počítačové grafiky
a multimédií
doc.Dr.Ing.JanČernocký

PRODĚKAN
pro tvůrčí činnost
a doktorské studium:
prof.Ing.TomášHruška,CSc.
pPRODĚKAN
pro vnější vztahy:
Ing.VítězslavBeran,Ph.D.
V roce 2016 byli do vedení fakulty nově zvoleni:
●děkan:prof.Dr.Ing.PavelZemčík
●proděkanprovnějšívztahy:Ing.VítězslavBeran,Ph.D.
●tajemníkfakulty:Ing.PetrHajduk
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tTAJEMNÍKFAKULTY
Ing.PetrHajduk

VEDOUCÍp
Výzkumného centra
informačních technologií
prof.Ing.TomášHruška,CSc.
VEDOUCÍ
Centra výpočetní techniky
Ing.PetrLampa

Počet zaměstnanců v roce 2016
(přepočteno na celé úvazky)

72akademiků
63vědeckýchpracovníků
56technicko-hospodářskýchpracovníků
20pracovníkůdělnicképrofese
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VÝZNAMNÁ
UZNÁNÍ
A OCENĚNÍ

JAROSLAVZENDULKA

MICHALBIDLO

MICHALKULA

MICHALBIDLO

PamětnímedaileFITVUTv Brně
(zlatámedaile)
Akademický senát FIT VUT
v Brně udělil Zlatou medaili Fakulty
informačních technologií VUT v Brně
jako ocenění výrazného přínosu k rozvoji
fakulty a celého VUT v Brně během
funkčního období děkana v letech
2008–2012 a 2012–2016.

Stříbrnámedailev soutěžiHuman
CompetitiveAwardsinGeneticand
EvolutionaryComputation
Ocenění bylo uděleno v rámci
konference Genetic and Evolutionary
Computation Conference (GECCO)
za novou metodu pro návrh složitých
celulárních automatů pomocí
evolučních algoritmů, která byla přijata
k publikaci v časopisu IEEE Transactions
on Evolutionary Computation.

BestPresentationAward(ICSIP2016)
Příspěvek Michala Kuly New NonSeparable Lifting Scheme for Images
prezentovaný v rámci konference 2016
IEEE International Conference on Signal
and Image Processing, která se konala
v srpnu v Pekingu, byl oceněn cenou
Best Presentation Award.

IJCCI-ECTA2016BestPaperAward
Ocenění „nejlepší článek ECTA 2016“
uděleno za příspěvek „Evolution
of Generic Square Calculations
in Cellular Automata“ v rámci
konference International Joint
Conference on Computational
Intelligence (IJCCI), Evolutionary
Computation Theory and Applications.

ONDŘEJLENGÁL

MATĚJGRÉGR

CenaAntonínaSvobodypronejlepší
dizertačnípráciroku2015
Ondřej Lengál získal za svou
dizertační práci na téma Automata
in Infinite-State Formal Verification
ocenění České společnosti pro
kybernetiku a informatiku – Cenu
Antonína Svobody pro nejlepší
dizertační práci roku 2015.

InstructorCurriculumSpecialist
Award–CCNP
Ocenění za vynikající výsledky
a příspěvky v rámci Cisco Networking
Academy.

qPředsedaAkademickéhosenátupředávázlatoumedailiJ.Zendulkovi.

pDruhémístozcelkem22příspěvků
získalvprestižnísoutěžiHumiesM.Bidlo.

MARTAČUDOVÁ
PRACESummerofHPC2016HPC
AmbassadorAward
HPC Ambassador Award je ocenění
udělované organizací PRACE za nejlepší
studentský projekt v rámci stáží
Summer of HPC. Odborná komise zde
hodnotí nadšení a motivaci každého
studenta, kvalitu
vypracování daného
projektu, dosažené
výsledky a schopnost
je prezentovat široké
veřejnosti.
MartaČudovájeprvníČeškou,která
získalaprestižníAmbassadorAward.
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KATEŘINAŽMOLÍKOVÁ,
VOJTĚCHHAVLENA
CenaZdenyRábové
Cena se uděluje za vynikající
studijní výsledky, za vynikající tvůrčí
aktivity nebo za jiné vynikající aktivity
mimořádně zvyšující prestiž Fakulty
informačních technologií VUT v Brně.

DOMINIK
BREITENBACHER
WMSCI2016Session‘sBestPaper
Award
Ocenění za článek Impact
of Optimization and Parallelism
on Factorization Speed of SIQS
na konferenci World Multiconference
on Systemics, Cybernetics
and Informatics (WMSCI) 2016.
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OLDŘICHPLCHOT
CenJosefaHlávky
16. listopadu se na zámku v Lužanech
uskutečnilo tradiční předávání cen
nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky
Hlávkových“ – nejstarší české nadace
podporující vědu a umění. Jednu z Cen
Josefa Hlávky pro nejlepší studenty
a absolventy pražských veřejných
vysokých škol, brněnské techniky a mladé
talentované pracovníky Akademie věd
České republiky získal Oldřich Plchot
z řečové skupiny na ÚPGM.

TexasInstrumentsInnovationChallenge
(TIIC)EuropeDesignContest2016
Tým studentů z VUT pod vedením
studenta magisterského studijního
programu Fakulty informačních
technologií Tomáše Pelky získal hlavní
cenu v kategorii Innovation v soutěži
Texas Instruments Innovation Challenge
(TIIC) Europe Design Contest 2016
pořádané firmou Texas Instruments,
jedním z předních výrobců a dodavatelů
integrovaných obvodů. Do soutěže byla
přihlášena rozšířená verze bakalářské
práce zabývající se realizací spolehlivé
bezdrátové časomíry pro sportovní využití.

qTOMÁŠPELKA.
HlavnícenavkategoriiInnovationvsoutěži
TIICEuropeDesignContest

Ředitelé,manažeřii špičkoví
výzkumníci.Tovšechnojsou
absolventiFakultyinformačních
technologií.Tanabízísvým
studentůmzázemía celouškálu
příležitostíposunoutsemezielitu
v oboru.
Že se absolventům FIT daří,
potvrzuje také aktuální průzkum mezi
absolventy VUT v Brně. Ten sledoval
absolventy z let 2013–2014 a jejich
současné, tedy dvou až tříleté, působení
v praxi. Fakulta informačních technologií
v něm získala několik prvenství:

NEJVYŠŠÍNÁSTUPNÍ
PLATY
Čerstvíabsolventimajínejvyšší
nástupníplaty– průměrně 32 734 Kč.
Po dvou až třech letech dosáhnou
na 43 809 Kč. To je o 43 % nad
průměrem VUT.

NEJRYCHLEJI
ZAMĚSTNANÍ
AbsolventiFITjsounejrychleji
zaměstnaní– do 3 měsíců od ukončení
školy získalo své první zaměstnání
99 % absolventů.

POČETABSOLVENTŮ
V ROCE2016
lventů v ro
bso
ce
9a

16
20

TÝMSTUDENTŮZ VUT,
TOMÁŠPELKA

ABSOLVENTI

52

tOldřichPlchotzískaljednuzCenJosefa
Hlávkypronejlepšístudentyaabsolventy
pražskýchveřejnýchvysokýchškol,
brněnskétechnikyamladétalentované
pracovníkyAkademievěd.

Ph. D.
Ing.
Bc.

NEJŽÁDANĚJŠÍ
AbsolventiFITzískávajítakénejvíce
nabídekpřímoodzaměstnavatele–
29 %. 32 % procent absolventů získalo
práci reakcí na inzerát, 11 % učinilo
přímou nabídku zaměstnavateli.

NEJOSVĚDČENĚJŠÍ
●AbsolventiFITtaképřihledání
uplatněnínejvícevyužívalispolupráce
v rámcistudia(diplomovápráce,
projekt,přednášky,atd.)– 23 %.

NEJLOAJÁLNĚJŠÍ
AbsolventiFITjsounejloajálnějšíke
svéfakultě– 90 % by se opět rozhodlo
pro studium na Fakultě informačních
technologií.

Celkem529z toho:
■ 313 získalo titul Bc.
■ 200 získalo titul Ing.
■ 16 získalo titul Ph.D.

HOMECOMING
Vrátit se na svou alma mater,
setkat se s akademiky, svými
spolužáky či vyučujícimi měli
možnost absolventi FIT 20. září
v rámci prvního ročníku akce
Homecoming 2016. Té se zúčastnilo
asi 250 bývalých studentů
napříč celou více než 50letou
historií fakulty. Po diskuzi si mohli
prohlédnout laboratoře, muzeum
výpočetní
techniky či
historické
sklepy, součástí
večerního
programu byl také
koncert.
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ReconfigurableROS-basedResilientReasoning
RoboticCooperatingSystems

VĚDAA VÝZKUM@FIT

*

48

lko

vý s

GA ČR

1 352

4 056

EfficientAutomataTechniquesforFormalReasoning

Mgr. Lukáš Holík, Ph.D.

GA ČR

3 166

9 498

Pokročilémetodyevolučníhonávrhu
složitýchčíslicovýchobvodů

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

GA ČR

1 961

5 813

MK ČR (1)

Přibližnáekvivalenceproaproximativnípočítání

prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

GA ČR

2 716

8 148

MŠMT ČR (3)

Rozvojkryptoanalytickýchmetod
prostřednictvímevolučníchvýpočtů

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

GA ČR

746

2 210

CPK–Využitísémantickýchtechnologií
prozpřístupněníkulturníhodědictví
prostřednictvímCentrálníhoportáluknihoven

doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

MK ČR

3 455

18 887

IT4Innovationsexcellenceinscience

prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

MŠMT ČR

23 903

148 107

Nekonvenčnínávrhovétechnikypročíslicovéobvody
s vlastnírekonfigurací:odmateriálůk implementaci

doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA

MŠMT ČR

699

1 779

Novářešenípromultimodálníbiometrii–zvýšení
bezpečnostia spolehlivostibiometrickýchtechnologií

prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin
Drahanský, Ph.D.

MŠMT ČR

140

1 465

DolováníinfoRmAcíz řečiPořízenévzdÁlenými
miKrofony

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

MV ČR

2 333

11 688

Sondyproanalýzua filtraciprovozunaúrovni
aplikačníchprotokolů

Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

MV ČR

6 726

25 311

Centrumkompetencevezpracovánívizuálních
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík
informací(V3C–VisualComputingCompetenceCenter)

TA ČR

8 414

62 266

Meetingassistant(MINT)

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

TA ČR

2 796

9 088

RODOS–Centrumprorozvojdopravníchsystémů

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

TA ČR

1 681

12 583

Využitízobrazovacíchtechnik
a počítačovéhoplánovánív traumatologii

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

TA ČR

1 575

4 352

ExploitingLanguageInformationforSituational
Awareness(ELISA)

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

DARPA/
IARPA USA

1 955

8 283

DARPA–RATS–RobustAutomaticTranscription
of Speech

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

DARPA/
IARPA USA

2 366

6 422

IARPA-BAA-11-02–BabelProgram(BABELONProject)

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

DARPA/
IARPA USA

4 176

25 047

21 259

68 520
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Projekty EU (8)
Smluvní výzkum (22)
TA ČR (4)

DARPA/IARPA USA

NÁZEVPROJEKTU

Automatizovanáformálníanalýzaa verifikace
programůsesložitýmidatovýmia řídicímistrukturami prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.
s předemneomezenouvelikostí

č
íc K
tis

et 52 0 1

9 450

MV ČR (2)

č

Ce

ouč

3 150

GA ČR (5)

projektů

ýs

Projekty EU

DARPA/IARPA USA (3)

vání celke
nco
m
na

ov

PROJEKTY
ŘEŠENÉNAFIT

ncování 2016
Fina

C elk

Fakultainformačníchtechnologií
patřímezišpičkuvevýzkumu
v nejrůznějšíchoblastech
informačníchtechnologií:
od hardwarepřesinteligentní
systémyažpomultimédia.Více
než20 výzkumnýchtýmůřeší
národníi mezinárodnívědecké
projektysamostatněi vespolupráci
s jinýmiuniverzitami,výzkumnými
pracovištičirenomovanými
firmami.

Fi
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GARANTPROJEKTU

Agentura

FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ
2016
CELKEM*
(tisícKč)
(tisícKč)

PRISTINE:ProgrammabilityinRInaforeuropean
SupremacyofvirTualIzedNEtworks

Ing. Vladimír Veselý, Ph.D.

Projekty EU

1 559

7 795

Bigspeechdataanalyticsforcontactcenters

doc. Dr. Ing. Jan Černocký

Projekty EU

5 033

16 029

SocialSemanticEmotionAnalysisforInnovative
MultilingualBigDataAnalyticsMarkets

doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

Projekty EU

Algorithms,DesignMethods,andMany-CoreExecution
PlatformforLow-PowerMassiveData-RateVideo
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík
and ImageProcessing

Projekty EU

ApplyingPilotsModelsforSaferAircraft

prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

Projekty EU

Embeddedmulti-coresystemsformixedcriticality
applicationsindynamicandchangeablereal-time
environments

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

Projekty EU

HoliDes–HolisticHumanFactorsandSystemDesign
of AdaptiveCooperativeHuman-MachineSystems

prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

5 263
4 314
3 230
1 993

10 526
13 463
14 534
6 133

Smluvnívýzkum(22projektů)
Projekty EU

2 363

8 663

CELKEM

doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

Smluvní
výzkum

118,324 mil. Kč 520,116 mil. Kč

*Celkový objem financí za projekty.
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ÚSPĚCHYVÝZKUMNÝCH
SKUPIN
Oceněnízainovativnímetodu
Publikace v časopise IEEE Transactions on
Evolutionary Computation s impact factorem 10,63
a stříbrná medaile ve světové soutěži Humies 2016.
To jsou úspěchy Michala Bidla, který vytvořil inovativní
metodu pro návrh složitých celulárních automatů pomocí
evolučních algoritmů. Díky ní se výpočty mnohem více
zjednoduší a urychlí. Tento postup se uplatní nejen
v informatice, ale například i ve vědě, kde ho výzkumníci
využijí pro simulaci situací v dopravě, množení bakterií
v různých podmínkách nebo třeba pro napodobení postupu
eroze krajiny.
VýzkumnáskupinaEvolvableHardware,ve kteréMichal
Bidlopůsobí,neboliEHW@FIT,sezabýváteorií,SW/
HWimplementacía aplikacíbiologiíinspirovaných
výpočetníchsystémů,zejménanabázievolučních
algoritmůa celulárníchautomatů.

SpoluprácesespolečnostíFacebook

Včasnádiagnózarakovinyprsu

Vizuálnígeolokalizaces Adobe

Společnost Facebook v roce 2016 vybrala tým Jana
Černockého spolu s dalšími 14 výzkumnými skupinami z Evropy,
které zapojila do programu FAIR (Facebook Artificial Intelligence
Research), který má za cíl urychlit pokrok v oblasti umělé
inteligence. Vysoce výkonné servery pomohou výzkumníkům
na FIT s rychlejším zvládáním výpočetních operací.
Výzkumnáskupinadolovánídatz řečiBUTSpeech@FITje
přednímsvětovýmpracovištěmv oborudolováníinformací
zespontánníchřečovýchdat.Zabýváseidentifikacířečníka,
jazyka,detekcíklíčovýchslovčitvorbouřečovýchdat.

Jiří Jaroš získal grant na projekt Fotoakustické/
ultrazvukové mamoskopie pro ohodnocení a detekci lézi
v prsou. Cílem projektu PAMMOTH je vyvinout, validovat
a uvést do praxe nový přístroj pro neinvazivní screening
prsou s cílem včasně diagnostikovat rakovinu prsou.
VýzkumnáskupinaSuperpočítačovýchtechnologií
SC@FIT,kterouJiříJarošvede,sezajímáo architekturu
a výstavbuvysocevýkonnýchsystémů,jejichprovoz
a nasazenívevědeckotechnickýchaplikacích.Oblast
zájmuzahrnujejakšpičkovésuperpočítačev kategorii
TOP500,taki systémyurčenépronízkouspotřebu
a systémysestavenézespeciálníchakcelerátorů,
např.IntelXeonPhinebografickékartyNvidia.

Tým CPhoto@FIT pod vedením Martina Čadíka navázal
výzkumnou spolupráci s firmou Adobe a výzkumnou institucí
Inria Paříž. Společný výzkum se zabývá oblastí výpočetní
fotografie a vizuální geolokalizace.
VýzkumnáčinnostskupinyCPHOTO@FITsezaměřujena
výpočetnífotografii,vizuálnígeo-lokalizaci,zpracováníobrazu
s vysokýmdynamickýmrozsahem(HDR),vizuálnímvnímáním
a automatickýmhodnocenímkvalityobrazua videa.

Foto: Eur Radiol. 2016 Nov;26(11):3874-3887. Epub 2016 Mar 5.
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Zpřístupněníkulturníhodědictví

Českáhlavaa Nejlepšíspolupráce

Velkýtestsvětelnýchzdrojů

Tým Pavla Smrže získal projekt vybudování Centrálního
portálu českých knihoven. Ten bude integrovat informační
zdroje různého charakteru – zejména databáze
popisující nebo obsahující informace o našem kulturním
dědictví nebo plné texty, které jsou jeho součástí. Pro
plnohodnotné využití těchto informací je nutné je uživateli
přehledně zpřístupnit s co největším využitím znalosti
syntaktické a sémantické struktury zpřístupňovaných
informací.
VýzkumnáskupinaznalostníchtechnologiíKnoT@FIT
jenejmladšísoučástívýzkumuv oblastiinterakce
člověkas počítačemnaFakultěinformačníchtechnologií.
Zaměřujesenapraktickéaplikacezpracovánípřirozeného
jazyka,kteréjsoubezprostřednězačlenitelnédo
aktuálníchuživatelskýchrozhraní.

Karta COMBP-CH, na které pracoval tým kolem Jana
Kořenka, se dostala v roce 2016 mezi exceletntní výsledky
RIV a získala prestižní ocenění Česká hlava. Firmě Netcope
Technologies ve spolupráci se sdružením CESNET podařilo
vyvinout světově první síťovou kartu pro zpracování 100G
Ethernetu, tedy pro zpracování toků dat na těch nejrychlejších
páteřních sítích. Na základě této karty zákazníci a partneři
firmy vybudovali několik unikátních řešení se špičkovými
technickými parametry souvisejícími se zpracováním
datových toků v počítačové síti, například řešení pro detekci
a ochranu před kybernetickými útoky, testování sítě či
zabezpečení komunikace šifrováním. Výsledkem nasazení
těchto řešení je rychlejší a bezpečnější Internet pro všechny.
Tento projekt získal také 2. místo za Nejlepší spolupráci roku.
Výzkumnáskupinaakcelerovanýchsíťovýchtechnologií
ANT@FITsezabýváakceleracíčasověkritickýchoperací,
kterésepoužívajív zařízenísíťovéinfrastrukturya pro
monitorovánía bezpečnostsítí.

Rozsáhlé testování více než padesátky světelných
zdrojů provedl v roce 2016 tým Martina Drahanského
z Fakulty informačních technologií ve spolupráci
s výzkumníky z rakouské Vorarlberg University of Applied
Sciences. Vědci se při testování zaměřili například na
hustotu světelného toku, analýzu jasu, tepelný profil,
teplotu světla nebo míru blikání světelného zdroje. Měřili
také hladinu CO2 ve vzduchu, proudový odběr nebo zda
zdroj neruší ostatní elektrická zařízení či bezdrátový
přenos. Kromě více než desítky přístrojů využili odborníci
také subjektivní testování uživatelů.
VýzkumnáskupinaSTRaDe–SecurityTechnology
ResearchandDevelopment–sevěnujevýzkumua vývoji
technologiív oblastibezpečnostisezaměřenímjak
nasoftware,taki nahardware.Největšíčástvýzkumu
sezaměřujenabiometrii.Dalšía neménědůležitou
výzkumnouoblastí,jížseskupinazabývá,jsousenzorové
systémya jejichaplikacepředevšímv robotice.
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Novénormálníformyproobecné
gramatiky
Výzkumná skupina Formálních modelů v roce 2016
publikovala dva články v časopisech s významným impact
factorem. V oxfordském The Computer Journal článek
Phrase-Structure Grammars: Normal Forms and Reduction,
který zavádí dvě nové normální formy pro obecné gramatiky,
v nichž mají bezkontextová i nebezkontextová pravidla
předepsanou formu. A článek Simple Matrix Grammars
and Their Leftmost Variants v International Journal
of Foundations of Computer Science, který demonstruje,
že dvoukomponentové maticové gramatiky pokrývají svou
výpočetní silou celou rodinu maticových gramatik.
Výzkumnáskupinaformálníchmodelůpodvedením
AlexandraMedunysesoustředínavýzkumformálníchjazyků
a jejichmodelů,zejménaautomatů,gramatika systémů,
kteréjsounanichzaloženy.
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Automatizovanáanalýzaa verifikace
systémů
Výzkumná skupina VeriFIT, která se zaměřuje
na výzkum v oblasti metod automatizované analýzy
a verifikace systémů, v roce 2016 úspěšně publikovala
články na špičkových mezinárodních konferencích – např.
TACAS‘16, ICSE‘16, ATVA‘16, VMCA‘16, FSTTCS‘16.
ZájemVýzkumnéskupinyautomatizovanéanalýzy
a verifikaceVeriFitzahrnujeformálníanalýzua verifikaci,
dynamickouanalýzu,inteligentnítestováníi metody
automatickéhoopravovánísystémů.Skupinasezabývá
základnímvýzkumem,aletakévývojemprototypových
verifikačníchnástrojůa jejichověřovánímnavhodných
případovýchstudiích.

Dalšívýzkumnétýmy

HABILITAČNÍŘÍZENÍ

■ SECURITY@FIT,BrnoUniversitySecurityLaboratory
■ VýzkumnáskupinaSystémyodolnéprotiporuchám,
diagnostikaa testování
■ ●GRAPH@FIT–Výzkumnáskupinapočítačovégrafiky
■ Výzkumnáskupinavysocenáročnévýpočty
■ Výzkumnáskupinainteligentníchsystémů
■ ●Výzkumnáskupinainformačnícha databázovýchsystémů
■ VýzkumnáskupinaHardware-SoftwareCodesign
■ Výzkumnáskupinamodelovánía optimalizace
■ Výzkumnáskupinamanagementu
v softwarovéminženýrství
■ Výzkumnáskupinazpracováníobrazua videa
■ Výzkumnáskupinadolovánídatz řečiBUTSpeech@FIT
■ NES@FIT–Výzkumnáskupinapočítačovésítě
a vestavěnésystémy
■ VýzkumnáskupinaNekonvenčníčíslicovéobvody
■ ROBO@FIT–Výzkumnáskupinarobotiky

Ing.PeterChudý,Ph.D.,MBA
Zahájení řízení: 4. 4. 2016
Jmenován:
5. 12. 2016
Název habilitační práce:
Prototypingofa DigitalFlightControlSystem
Mgr.AdamRogalewicz,Ph.D.
Zahájení řízení: 4. 4. 2016
Jmenován:
5. 12. 2016
Název habilitační práce:
SymbolicRepresentationsof DynamicDataStructures
in ProgramAnalysis

OBORY,VEKTERÝCH
JEFITŠPIČKA:
■ ●Řečovétechnologie
■ ●Počítačovésystémy
■ ●Vestavěnázařízení
■ ●Superpočítačovétechnologie
■ ●Uměláinteligence
■ ●BezpečnostIT
■ ●Ultrazvukovérekonstrukce
■ ●Robotika
■ ●Evolučníalgoritmy
■ ●Formálníanalýzaaverifikace
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ÚSTAVY
A CENTRA
Ústavinformačních
systémů
Ústav informačních systémů
zajišťuje výuku předmětů
magisterského oboru Informační
systémy, který zahrnuje oblasti
programování, formálních jazyků
a překladačů, databázových
a informačních systémů, počítačových
sítí, formálních specifikací,
internetových a distribuovaných
aplikací. Cílem je seznámit studenty
s teorií, technologiemi a postupy
používanými při vývoji informačních
systémů a naučit je takové systémy
vyvíjet s použitím moderních vývojových
prostředků, metod a technologií. Kromě
toho zajišťuje ústav též výuku řady
základních předmětů v bakalářském
programu a nabízí předměty v doktorském
programu Informační technologie.
Vědecko-výzkumná činnost ústavu
zahrnuje oblast databázových technologií,
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implementace informačních systémů,
řízení softwarových projektů, teorie
formálních jazyků a překladačů. Hlavními
výzkumnými zájmy členů ústavu jsou:
■ objektové modelování, objektově
orientované databázové systémy,
návrh databáze
■ získávání znalostí z databází
■ formální specifikace reaktivních
systémů a systémů pracujících
v reálném čase
■ počítačové sítě a komunikační
protokoly
■ implementace informačních
systémů
■ softwarové metriky a řízení
softwarových projektů
■ formální jazyky
■ funkcionální jazyky
Výuka většiny předmětů je doplněna
projekty nebo laboratorními cvičeními,
při kterých studenti získají praktické
návyky a zkušenosti s nejnovějšími
programovými produkty, s řešením
softwarových projektů a naučí se
týmové práci a řízení projektů.
Publikace
■ Prezentace, el. dokumenty
3
■ Nepublikováno
1
■ Články na konferenci
10
■ Články v časopise
10
Vedoucíústavu:
doc.Dr.Ing.Dušan
Kolář

Ústavpočítačovégrafiky
a multimédií

Ústavinteligentních
systémů
Ústav inteligentních systémů
zajišťuje výuku předmětů tří
magisterských oborů, a to
Bezpečnost informačních
technologií, Inteligentní
systémy a Matematické metody
v informačních systémech. Většina
předmětů je doplněna projekty
nebo laboratorními cvičeními, při
kterých studenti získají praktické
návyky a zkušenosti s nejnovějšími
programovými produkty a systémy.
Vědecko-výzkumná činnost
ústavu je zaměřena především na
problematiku inteligentních systémů,
zejména biometrických systémů
a robotiky, ale pozornost je věnována
také systémům pro specifické
aplikace, komunikačním systémům
a senzorovým sítím. Dalšími
oblastmi zájmu jsou integrace

komponent do vestavěných
aplikací, návrhy rozhraní, využívání
paralelismu na více úrovních,
simulace a prototypování různých
konfigurací. Významnou roli hraje
také výzkum technik automatizované
formální analýzy a verifikace
i dynamické analýzy a testování
software i hardware, ve kterých
pracovníci ústavu získali řadu
projektů (včetně mezinárodních),
publikací na prestižních konferencích
i v časopisech a také řadu
významných mezinárodních ocenění.
Publikace
■ články na konferenci
28
■ články v časopise
14
■ technické zprávy
1

Ústav počítačové grafiky
a multimédií (ÚPGM) se věnuje výzkumu
a výuce v oblastech interakce člověka
s počítačem, dolování multimediálních
a multimodálních dat, zpracování
obrazu a videa, počítačové grafiky,
dolování infomací z řeči, moderních
přístupů automatického řízení
systémů, znalostních technologií
a zpracování velkých dat. Staví na
pevných základech matematiky, fyziky,
teoretické informatiky, zpracování
signálů, automatizace a strojového
učení, využívá masivních výpočetních
prostředků, jako jsou superpočítače,
výpočetní clustery, GP-GPU akcelerátory
a specializované architektury
programovatelných hradlových polí
(FPGA) a signálových procesorů (DSP).
ÚPGM disponuje speciálními
zařízeními pro interakci člověka
s počítačem, mj. dvěma simulátory
letadel pro výzkum a vývoj
uživatelských rozhraní a autonomních

automatických systémů v letectví,
robotem PR2, zařízením pro projekci
3D videa, holografickou laboratoří,
terabytovými databázemi obrazu,
textu a řeči a zařízením pro pořizování
vícekanálového audia.
V rámci VUT v Brně je pracovištěm
s největším počtem evropských
projektů, má projekty financované
americkými agenturami DARPA a IARPA
a řadu národních projektů.
Publikace
■ abstrakty
2
■ kniha
1
■ prezentace, el. dokumenty
1
■ kapitoly v knize
2
■ články na konferenci
45
■ články v časopise
5
■ výzkumné zprávy
1
■ technické zprávy
1
■ disertace
2
Vedoucí:
doc.Dr.Ing.Jan
Černocký

Vedoucíústavu
doc.Dr.Ing.Petr
Hanáček
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Ústavpočítačových
systémů
Ústav počítačových systémů
zajišťuje výuku zejména hardwarově
orientovaných předmětů.
v bakalářském, magisterském
i doktorském studijním programu.
V navazujícím magisterském studijním
programu garantuje obory Počítačové
a vestavěné systémy a Bioinformatika
a biocomputing.
Pro výuku i výzkumnou činnost
UPSY disponuje dobře vybavenými
laboratořemi:
■ laboratoř rekonfigurovatelného
hardware
■ laboratoř aplikovaných
mikrokontrolérů
■ laboratoř konstrukce PC
■ laboratoř plošných spojů
Vědecko-výzkumná činnost
ústavu zahrnuje HW/SW architekturu
výpočetních systémů, a to na
úrovních číslicových obvodů, jednoa více-procesorových systémů
(vč. GPU), vestavěných systémů,
aplikačně-specifických integrovaných
obvodů, rekonfigurovatelných systémů
na bázi hradlových polí (FPGA),
počítačových clusterů a superpočítačů.
Ústav také zkoumá problematiku
systémů odolných proti poruchám,
testování a spolehlivosti číslicových
systémů, metody návrhu číslicových
systémů s ohledem na nízký příkon,
přibližné počítání a metody biologií
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inspirované umělé inteligence pro
návrh, adaptaci a samoopravu
číslicových systémů.
Mezinejdůležitějšíaplikačníoblastipatří:
■ akcelerované výpočetní technologie
pro vysokorychlostní sítě
■ aplikace superpočítačů v oblasti
vysoce náročných simulací
■ akcelerátory bioinformatických
výpočtů
■ akcelerace a optimalizace v pozemní
dopravě
■ adaptivní hardware v FPGA
■ biologií inspirované metody návrhu
číslicových systémů
■ návrh systémů odolných proti
poruchám
■ vestavěné a RT systémy
■ nekonvenční výpočetní architektury
Členové UPSY jsou zapojeni
do řady mezinárodních i národních
výzkumných projektů (vč. projektu
Národního superpočítačového centra
IT4Innovations), intenzivně spolupracují
s českými i zahraničnímu univerzitami,
průmyslovými partnery a dalšími subjekty.
Publikace
■ abstrakty
5
■ články na konferenci
39
■ články v časopise
12
Vedoucíústavu:
prof.Ing.Lukáš
Sekanina,Ph.D.

Výzkumnécentrum
informačníchTechnologií
–IT4innovation
Vědecké centrum IT4I je
unikátní projekt, který spojuje
funkci výzkumného centra pro
akademické účely s výzkumem pro
potřeby aplikační sféry a součinnost
s komerčními subjekty formou smluvní
spolupráce. Hlavními okruhy výzkumu
jsou rozpoznávání a prezentace
informací z multimediálních dat
a bezpečné a spolehlivé architektury,
sítě a protokoly. Pro studenty zde
vznikají velmi dobré příležitosti –
mohou se seznámit se špičkovými
projekty a mimoakademickým
způsobem práce.

IT4Iv číslech
investicedo
výzkumnéhocentra:

148 mil.Kč
projektůza
poslední2roky:

100+
projektů
z komerčníhosvěta:

2016=19

průměrný
objemzakázky:

1mil.Kč

VedoucíVCIT:
●prof.Ing.TomášHruška,CSc.

Centrumvýpočetní
techniky
Centrum výpočetní techniky
zajišťuje provoz počítačových
laboratoří, výpočetní techniky, fakultní
počítačové sítě, serverů a informačních
systémů. Počítačové laboratoře
umístěné v centru jsou využívány
jak pro rozvrhovanou výuku, tak pro

řešení projektů, diplomových prací
a výzkumných úkolů. Mimo rozvrhovanou
výuku jsou laboratoře volně přístupné
všem studentům Fakulty informačních
technologií.
VedoucíCVT:
Ing.PetrLampa
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04

STUDIUM@FIT

Fakultainformačníchtechnologií
jemodernímmezinárodně
uznávanýmvysokoškolským
pracovištěm.Patřídlouhodobě
mezišpičkuvevýucevýzkumu
technologií,kteréměnísvět
– odhardwarepřesinteligentní
systémyažpomultimédia.
V modernímkampusu
s unikátnímvybavenímnabízí
studentůmvysoceceněné
vzdělánív oblastiITvevšech
stupníchstudia:v tříletém
bakalářském,v dvouletém
navazujícímmagisterskémi ve
čtyřletémdoktorském.
Ředitelé,manažeřii špičkoví
výzkumníci.Tovšechnojsou
absolventiFIT.Dveředosvěta
ITjsounaFakultěinformačních
technologiízkrátkaotevřeny
dokořán.

5důvodů,proč
jeFITjednou
z nejžádanějšíchfakult:

26

ŠPIČKOVÉZÁZEMÍ

BLÍZKOPRAXI

Stamilionové investice v posledním
desetiletí pomohly vytvořit pro studenty
jedinečné zázemí. V prostorách
unikátního kampusu jsou jim k dispozici
ty nejmodernější technologie, špičkově
vybavené laboratoře i posluchárny,
knihovna a menza, ale i zázemí pro
relaxaci či odpočinek.

Klademe důraz na kvalitní
teoretickou přípravu, ale jsme si
vědomi i důležitosti provázání s praxí.
Spolupracujeme s klíčovými podniky
v oboru. Studenti tak mají možnost
pracovat na průmyslových tématech
v rámci školních projektů. V průběhu
studia navíc mohou získat řadu
certifikátů.

OABSOLVENTY
JE ZÁJEM
Absolventi FIT jsou jedněmi
z nejžádanějších na trhu práce a mají
průměrně nejvyšší nástupní platy:
téměř 33 tisíc korun.

MEZIEXPERTY
Na FIT získají studenti nejen žádané,
ale zejména kvalitní vzdělání. Jeho
obsah se s ohledem na dynamiku oboru
neustále inovuje. Vyučující na FIT patří
mezi světové špičky ve svém oboru.
Vedle výuky jsou často zodpovědní
za vlastní výzkum, což znamená, že
studenti získají to nejlepší z obou:
akademického odborníka, který má
zkušenosti z praxe.

ZÁZEMÍVELKÉ
UNIVERZITY
Vysoké učení technické v Brně je co
do počtu studentů největší technickou
univerzitou v ČR. A má co nabídnout:
sportovní i kulturní aktivity, výuku jazyků,
možnost studia předmětů z různých
fakult, menzy i ubytovací zařízení.
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2 439 stud
em
en
elk

tů

C

POČETSTUDENTŮ

prestižní univerzitní vzdělání nejvyššího
typu v oblastech informatiky, výpočetní
techniky či informačních technologií,
které je specializované vzhledem ke
zvolenému tématu disertační práce.
Klíčovou součástí doktorského studia
je výzkum, často i v mezinárodních
výzkumných týmech, spojený s aktivní
účastí na vědeckých konferencích
a stážích na zahraničních univerzitách.

Doktorské studium
Magisterské studium
Balakářské studium

Celkem 2 439 studentů, z toho
1 649 na bakalářském studiu
577 na magisterském studiu
213 na doktorském studiu

ZÁJEMO STUDIUM
Bakalářskéstudium
počet přihlášek: 1 524
počet zapsaných studentů: 623
Magisterskéstudium
počet přihlášek: 413
počet zapsaných studentů: 280
Doktorskéstudium:
počet přihlášek: 44
počet zapsaných studentů: 40

79%

studentůzíská
zkušenosti
z praxe

99%

absolventůnajde
do3 měsícůpráci

32734Kč

jeprůměrnýnástupníplat
absolventů
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STUDIJNÍPROGRAMY
V současné době zajišťuje Fakulta
informačních technologií výchovu
odborníků s kvalifikací bakalář (Bc.)
v tříletém bakalářském studijním
oboru Informační technologie, inženýr
(Ing.) v dvouletém navazujícím
magisterském studijním programu
Informační technologie a doktor
(Ph.D.) ve studijním programu
Výpočetní technika a informatika.
Tyto studijní programy plně
odpovídají Boloňské deklaraci pro
rozvoj vysokého školství v Evropě a jsou
strukturou studia plně kompatibilní
v rámci Evropy. Studenti tak mohou
část studia absolvovat na univerzitách
v zahraničí a tím získat cenné
zkušenosti.

BAKALÁŘSKÉSTUDIUM:
■ Informačnítechnologie
Moderní interdisciplinární obor,
který absolventům poskytuje široké
uplatnění v praxi – od analytiků,
programátorů, testerů či údržbářů
rozličných softwarových systémů nebo

návrhářů a konstruktérů počítačových
systémů a sítí, přes mezioborové
aplikace počítačů třeba až k manažerům
a podnikatelům v oblasti ICT.

MAGISTERSKÉSTUDIUM:
Navazující magisterský studijní
program nabízí obory, které umožňují
studentům získat hlubší znalosti
a specializovat se ve zvolené oblasti.
Získají tak návrhářské a analytické
dovednosti, které jim umožní uplatnit se
v praxi jako tvůrčí experti daného oboru
informačních technologií:
■ Bezpečnostinformačníchtechnologií
■ Bioinformatikaa biocomputing
■ Informačnísystémy
■ Inteligentnísystémy
■ Matematickémetodyv IT
■ Počítačovágrafikaa multimédia
■ Počítačovéa vestavěnésystémy
■ Počítačovésítěa komunikace

DOKTORSKÉSTUDIUM
■ Výpočetnítechnikaa informatika
Studijní program nabízí vynikajícím
absolventům magisterského studia

PŘEHLEDOBHÁJENÝCH
DIZERTAČNÍCHPRACÍ
■ BarabasMaroš,Ing.: Bezpečnostní
analýza síťového provozu pomocí
behaviorálních signatur
■ BařinaDavid,Ing.: Jádra schématu
lifting pro vlnkovou transformaci
■ BendlJaroslav,Ing.: Predikce vlivu
aminokyselinových substitucí na
funkci proteinů
■ GrégrMatěj,Ing.: Účtování uživatelů
v sítích nové generace
■ HannemannMirko,Dipl.Ing.:
Rozpoznávácí sítě založené na
konečných stavových převodnících
pro dopředné a zpětné dekódování
v rozpoznávání řeči
■ HenzlMartin,Ing.Mgr.: Bezpečnost
protokolů bezkontaktních čipových
karet
■ HomoliakIvan,Ing.: Detekce Útoků
v Síťovém Provozu
■ KajanRudolf,Ing.: Zpracování
multimediálních dat v heterogenním
distribuovaném prostředí

■ KaštilJan,Ing.:Optimalizace
algoritmů a datových struktur pro
vyhledávání regulárních výrazů
s využitím technologie FPGA
■ KorčekPavol,Ing.:
Kalibrace vysokorychlostní
mikrosimulace dopravy
■ MatesVojtěch,Ing.: Dotazem řízené
kontextově orientované workflow
■ NavrátilJan,Ing.: Kvalitní zobrazení
stínů pro složité světelné zdroje
■ PetrlíkJiří,Ing.:Multikriteriální
genetické algoritmy v predikci dopravy
■ SzentandrásiIstván,Ing.: Určení
pozice kamery v reálném čase pro
rozšířenou realitou
■ ValentaVáclav,Ing.:Řešení parciálních
diferenciálních rovnic s využitím
aposteriorního odhadu chyby
■ VeselýVladimír,Ing.:Nový
úsvit pojmenování, adresování
a směrování na internetu
■ ZachariášMichal,Ing.:Návrh
a aplikace dvourozměrných vizuálních
markerů pro speciální účely
STUDENTSKÁUNIE
Účelem Studenské unie FIT
VUT v Brně je zprostředkovávat
kontakt mezi studenty FIT a vedením
fakulty (a to v obou směrech),
zlepšovat podmínky studentů na
fakultě a organizovat pro studenty
volnočasové aktivity. Pořádá nebo
spolupodílí se na organizaci řady akcí.
V roce 2016 byl předsedou
Studentské unie zvolen Jan Lamacz.

NOVÉPŘEDMĚTY
v roce2016
■ Výpočetní fotografie
■ Programovací seminář
■ Pokročilá administrace
operačního systému Linux
■ Analýza binárního kódu
■ Pokročilá matematika
■ Pokročilé techniky návrhu
číslicových systémů
■ Matematické základy fuzzy logiky

FITvzdělávábudoucí:

Analytiky
Konstruktéry
počítačovýchsítí

Výzkumníky,vědce
a pedagogy
Manažery
a podnikatelev ICT

Programátory

Bezpečnostníadministrátory
Testery

Počítačové
inženýry
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ŽIVOT@FIT

AREÁLA HISTORIE
Jakétojeučitsemezizdmiklášteraze14. století
o technologiíchbudoucnosti?Kampusjeunikátním
spojenímcitlivěrekonstruovanéhohistorickéhoareálu
a novýchmoderníchstaveb.
Málokterá z vysokých škol se může pochlubit tím,
že je objekt v jejím vlastnictví zapsán na seznamu zámků
České republiky, a navíc je smysluplně využitý. Základem
a dominantou kampusu je rekonstruovaný kartuziánský
klášter, jehož jižní křídlo nahradil moderní posluchárenský
komplex. V historickém jádru je rozsáhlá knihovna se
zázemím, pracovny softwarových ústavů, vedení fakulty
či muzeum výpočetní techniky. V místech, kde dříve pobývali
kartuziáni, dnes nachází ubytování významné osobnosti
působící ve vědě i výuce.
Nadzemní lávka spojuje klášter s pavilonem ústavů, ve
kterém jsou umístěny učebny, laboratoře, pracovny pedagogů
i podzemní parkoviště. Pavilon navazuje na rekonstruovaný
klášterní pivovar, jehož součástí jsou stravovací provozy
(restaurace, menza), studentský klub, divadelní sál, výstavní
prostory i ubytovací kapacity.
Nejnovější budovou areálu je Výzkumné centrum
informačních technologií. To poskytuje prostory pro
technologii přístupového bodu superpočítače a kvalitní
pracovní prostředí pro výzkumníky s přístupem
k nejmodernější technice. Na výzkumné centrum navazuje
zámeček, který poskytuje zázemí zejména pro doktorandy
a pro spolupráci ve vědě a výzkumu.
Součástí areálu jsou také veřejnosti přístupné klášterní
zahrady okolo historických klauzur i komorní zelený park
s kavárnou.
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HISTORIE
Areál kartuziánského kláštera byl založen v druhé
polovině 14. století a od té doby prošel bohatým stavebním
vývojem. Po josefínských reformách na konci 18. století
připadl klášter armádě, která ho využívala až do roku 1962,
kdy areál získalo Vysoké učení technické v Brně a umístilo
sem elektrotechnickou fakultu. Po rozdělení fakult na FEKT
a FIT v roce 2002 připadl již nevyhovující areál Fakultě
informačních technologií. Rekonstrukce a dostavba proběhly
vletech 2006–2013 a přední brněnští architekti při ní využili
nejnovější poznatky o tvorbě vysokoškolských výukových

INVESTICEDOAREÁLU
V ROCE2016
Servisníúdržba:2,5milionukorun
Rekonstrukce:2,4milionukorun

prostor. Vysoké učení technické v Brně touto rozsáhlou
rekonstrukcí a dostavbou získalo jeden z nejkrásnějších
areálů splňující nejnáročnější kritéria funkčnosti kladená na
moderní technickou univerzitu.
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ŠPIČKOVÉTECHNOLOGIE

MUZEUMVÝPOČETNÍTECHNIKY
V muzeu se nyní nachází téměř padesát různých
(převážně osobních) počítačů, doplňuje je asi třicítka
dobových periferních zařízení, kromě toho expozice zahrnují
dalších asi 60 drobných exponátů. Expozice počítačových
pamětí ukazuje vývoj technologie od pamětí prvních
počítačů, které u nás vznikaly koncem 50. let, prakticky až do
současnosti.

Jedenz nejvýkonnějšíchpočítačůnasvětě,unikátní
simulátornebotřebavýpočetnícluster.NaFakultě
informačníchtechnologiíjsouvyučujícími studentům
k dispozicitynejmodernějšítechnologiea jako
studentis nimimůžetei pracovat.

KNIHOVNA
Téměř 20 tisíc knihovních jednotek, 100 studijních míst
a 20 míst s počítači a terminály zpřístupňuje 43 hodin týdne
knihovna fakulty. Jejích 688 m2 v nejstarších a historicky
nejcennějších prostorách kláštera mohou studenti využít jako
studovnu pro samostatné studium i místo ke skupinové práci.

LABORATOŘE
■ Laboratořea oblastivýzkumutýkajícísebezpečnosti
a Průmyslu4.0
■ Síťoválaboratoř– analýza, monitorování a bezpečnost
vysokorychlostních počítačových sítí
■ Laboratořplošnýchspojů – návrh, výroba, osazení
a oživení desek plošných spojů pro elektronická
zařízení na úrovni současných trendů
■ Biometrickálaboratoř – otisky prstů, daktyloskopie,
detekce živosti, rozpoznání ruky, písma a podpisu, žil
ruky, duhovky, sítnice a obličeje
■ Multimediálnílaboratořpronávrhpokročilých
integrovanýchsystémů – systémy pro podporu
operátora při náročných činnostech
■ Robotickálaboratoř – pozemní i vzdušné platformy,
měření, fúze a rekonstrukce 3D dat, plánovaní akcí
a misí, vývoj specifických platforem a elektroniky
■ Laboratořkomunikacečlověkasestrojem – integrace
senzorických a vizualizačních zařízení (VR/AR) pro
blízkou spolupráci člověka s roboty
■ Laboratořmikroskopickéanalýzy – mikroskopická
analýza čipů a bezdrátové komunikace
■ Optickálaboratoř – holografie a zobrazování HDR obrazů
■ Datovéa výpočetnícentrum – výpočetní cluster
(řazen SGE) a datové centrum

Početknihovníchjednotekkedni31. 12. 2016
19848
Početpřírůstkůknihovníchjednotekzarok2016
2 022
Početúbytkůknihovníchjednotekzarok2016
858
Početaktivníchuživatelův roce2016
2389
Početvýpůjčekv roce2016
11433
Prostředkynanákupfondů
554979Kč
(ústav,granty,fakultnízdroje)
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AKCE
ŠKOLA,KTERÁŽIJE.

Studentskékonference,přednáškypředníchsvětovýchodborníkůaletřebai festivalstudentskýchkapel.Fakulta
informačníchtechnologiížijenejrůznějšímiudálostmipocelýrok.

15.1. DENOTEVŘENÝCHDVEŘÍ
Přednášky, videoprezentace či testování IQ pro zájemce
o studium bakalářského programu na FIT. V roce 2016 se
konaly Dny otevřených dveří 15. ledna.
22.1. ReprezentačníplesFEKT&FIT

5.–7.2. DEVCONF
Jedna z největších konferencí ve
střední Evropě pro vývojáře, přispěvatele,
systémové administrátory a fanoušky
Linuxu a open source.
19.2. INAUGURACEDĚKANAq
Fakulta informačních technologií uspořádala 19. února
2016 slavnostní inauguraci profesora Pavla Zemčíka. Ten byl
zvolen do funkce děkana fakulty na konci předchozího roku.
Shromáždění akademické obce se uskutečnilo za účasti
vedení VUT v Brně, hostů z českých vysokých škol, firem
a představitelů města. Nový děkan FIT byl zvolen na funkční
období 2016–2020.
2.4. BEZPEČNOSTNÍSEKCEp
Nekomerční konference zaměřená na aktuální hrozby
a novinky v oblasti bezpečnosti mobilních a informačních
technologií.
6.4. POJĎTEDĚLATVĚDUNAFIT.
Prezentace výzkumných skupin a diskuze pro zájemce
o Ph.D. studium.
26.4. ROCK@FIT
Přehlídka studentských (nejen) rockových kapel společně
s doprovodným programem pro studenty.
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29.8.–2.9. LETNÍPOČÍTAČOVÁŠKOLAFITPROHOLKYq
Letní počítačová škola pro zájemce o studium IT z řad
středoškolaček.

19.–20.9. START@FIT
Dvoudenní seznamovací akce pro studenty prvního
ročníku FIT.
20.9. BUĎFIT2016
Setkání studentů, akademiků a absolventů, přiblížení
života na fakultě a představení možností spolupráce a aktivit
nad rámec povinné výuky.

28.4. GIRLSDAY2016
Program pro studentky středních škol, které mají zájem
o studium IT. Girls Day probíhá současně v šestnácti
evropských zemích s cílem získat dívky pro vědu a techniku.
4.5. EXCEL@FIT2016p
Druhý ročník studentské konference inovací, technologií
a vědy v IT.

6.9. SETKÁNÍFITSEZÁSTUPCIPARTNERŮZ PRŮMYSLU2016

4.6. BARCAMP2016.
Mezinárodní síť otevřených konferencí a workshopů
se zaměřením na nové trendy v internetových aplikacích,
webdesignu, nových technologiích a médiích.

17.9. ERBOVNÍSLAVNOSTIKRÁLOVAPOLE
Součástí programu Erbovních slavností Králova Pole byla
také prohlídka rekonstruovaných prostor fakulty a vystoupení
pěveckého sboru.

30.9. NOCVĚDCŮt
Vědecko-popularizační akce pod záštitou Evropské
komise, kterou každý rok koncem září pořádají univerzity
a vědecko-výzkumná centra po celé Evropě. V roce 2016 se
akce zúčastnilo na 600 lidí.

20.9. HOMECOMING2016q
Setkání absolventů na půdě alma mater.

3.–7.10. ÚČASTNAMEZINÁRODNÍMSTROJÍRENSKÉM
VELETRHUp
V roce 2012 sklidilo VUT v Brně na strojírenském
veletrhu úspěch s leteckým simulátorem. Letos se na
stánku objevila jeho nová generace. Odborníci z Fakulty
informačních technologií ho ve spolupráci se společností
VR Group rozpohybovali. Simulace letu je tudíž ještě
více autentická. Platforma slouží především pro výukové
a tréninkové účely pilotů.
11.11. ZAČÍNÁMES ROBOTIKOU
Seminář o ROS (Robotic Operating System) a jeho
použití na různých robotických platformách zaměřený na
praktické zkušenosti.
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STUDENTIFITVYJÍŽDĚJÍCÍNASTÁŽ

ZAHRANIČNÍVZTAHY@FIT

Získatzkušenostizezahraničíje
nenahraditelnápříležitost.Studenti
mohouvyužítpartnerskéorganizace
a řaduprogramů,kteréFITnabízí,
a prožítčáststudiav jinézemi.
Fakulta informačních technologií
podporuje zahraniční aktivity studentů.
Jedná se zejména o výjezdy na
krátkodobé a dlouhodobé zahraniční
studijní pobyty a pracovní stáže
v rámci programu Erasmus+ a výjezdy
studentů jako tzv. „free movers“.
Fakulta tyto aktivity finančně podporuje
z vlastních zdrojů, z prostředků
evropského programu a z prostředků
programů MŠMT.
ZÁJEMCIOSTUDIUMVZAHRANIČÍ
Oddělení vnějších vztahů FIT
každoročně pořádá informační besedu
se zájemci o studium a stáže v zahraničí.
Studenti jsou zde podrobně seznámeni
s možnostmi studia na partnerských
institucích, podmínkami účasti
v programu Erasmus+ pro studenty FIT
a organizací výběrového řízení.

CELKEM72

PŘIJÍŽDĚJÍCÍSTUDENTINAFIT
V AKADEMICKÉMROCE2015/2016–CELKEM56
Z Řecka 14
Ze Španělska 11
Z Portugalska 10
Z Turecka 11
Z Malty 2
Z Litvy 2
Z Itálie 1
Z Islandu 1
Ze Slovenska 1
Ze Německa 1
Z Belgie 1
Ze Spojených arabských emirátů 1

MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE
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do Finska 14
do Velké Británie 9
do Řecka 9
do Německa 8
do Rakouska 5
do Norska 5
do Belgie 3
do Dánska 2
na Island 2
do Nizozemí 2
na Maltu 2
do Portugalska 2
do Maďarska 2
do Francie 1
do Irska 1
do Estonska 1
do Švédska 1
do Španělska 1
do USA 1
do Austrálie 1
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FIT VUT v Brně uzavřela smlouvu
o vzájemné spolupráci v oblasti
vzdělávání a výzkumu s univerzitou
Hallymv Chuncheonuv Korejské
republice. Smlouvu jejich zástupci
podepsali 18. 11. 2016. Tato smlouva
umožní studentům i akademických
pracovníkům FIT vyjíždět na odborné
stáže na univerzitu Hallym. Zároveň
byla navázána spolupráce v oblasti
výzkumu internetu věcí. Obě instituce
se účastní tříletého výzkumného
projektu IRONSTONE, který je zaměřen
na monitorování a forenzní analýzu
internetu věcí. FIT bude vyvíjet nástroje na
bezpečnostní monitorování komunikace
IoT a metody pro analýzu dat.
Na přelomu srpna a září
probíhala ve spolupráci s univerzitou
Strathmorev Nairobi v laboratořích
FIT letní škola Information Security
pro skupinu studentů z Keni. Letní
škola byla zaměřena na praktické
dovednosti v oblasti bezpečnosti
informačních systémů.
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25.–29.4. JoannaMarnik
RzesowUniversityofTechnology,Polsko
2.–6.5. VolodymyrMorosov
UniversityofLodz,Polsko

VÝZNAMNÉZAHRANIČNÍ
NÁVŠTĚVY
12.1. ChristophLampert
InstituteofScienceandTechnology
Austria,Rakousko
Přednáška:ClassifierAdaptationat
PredictionTime
Přednáška předního světového
odborníka na strojové učení, počítačové
vidění a big data.
8.–9.2. GuidoKempter
FachhoschschuleVoralberg,Rakousko
8.–18.2. MohammadDerawi
GjovikUniversityCollege,Norsko
23.3. ChristianTheobalt
Max-Planck-InstitutfürInformatik,
Německo
Přednáška:ReconstructingtheReal
WorldinMotion
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Přednáška uznávaného odborníka
na rekonstrukci dynamických scén,
snímání pohybu, počítačovou animaci,
strojové učení, který se zabývá celou
řadou dalších problémů na pomezí
počítačového vidění a grafiky.

20.5. ElmarEisemann
DelftUniversityofTechnology,
Nizozemsko
Přednáška:EverythingCounts
–RenderingHighly-detailed
EnvironmentsinReal-time
Přednáška uznávaného výzkumníka
v oboru, který je profesorem a vedoucím
grafické skupiny na TU Delft. Zabývá
se prakticky všemi aspekty věrného
zobrazování v reálném čase, zejména
algoritmy pro výpočet stínů.

20.4. MartinKozek
TechnischeUniversitätWien,Rakousko

24.5.–31.10. XiaoweiJiang
ShanghaiJiaoTongUniversity,Čína

22.4. JosefŠivic
Institutnationalderechercheen
informatiqueetenautomatique(INRIA),
Francie
Přednáška,projekt:Learningvisual
representationsfromInternetdata
Přednáška Josefa Šivice, aktivního
a vlivného výzkumníka v oblasti
vizuálního vyhledávání v obrazových
databázích, strojového učení
a počítačového vidění obecně.

21.–29.6. RomanBednařík
UniversityofEastFinland,Finsko
23.8. RalfSchlüter
AachenUniversityofTechnology,
Německo
Přednáška:OntheRelationbetween
ErrorMeasures,StatisticalModeling,
andDecisionRules
Přednáška výzkumníka z nejlepší
německé řečové laboratoře RWTH
Aachen o automatickém rozpoznávání
řeči a míře chybovosti.

19.–30.9. BrummerNIko,Piesto
Jesús,SwartAlbertduPreez
Agnitio,Španělsko
8.11. StefanJeschke
InstituteofScienceandTechnology
Austria
Přednáška:„RecentAdvancesinVector
GraphicsCreationandDisplay“
Přednáška zaměřená na novinky
v oblasti zobrazování a vytváření
vektorové grafiky.
23.11. BradleyTreeby
UniversityCollegeLondon,Velká
Británie
Přednáška:Modellingbiomedical
ultrasound
Ve své přednášce zavedl
Dr. Bradley Treeby posluchače do
oblasti modelování biomedicínského
ultrazvuku pomocí nejvýkonnějších
superpočítačů světa.
14.12. GernotZiegler
GEOFRONTE.U.,Rakousko
Přednáška:„DataParallelism
in ComputerVision“
Přednáška uznávaného odborníka
na GPU akceleraci a paralelní algoritmy
zaměřená na datové struktury
a algoritmy pro systémy zpracování
obrazu a počítačového vidění pracující
v reálném čase.
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Brnoseněkdynazýváčeským
SilliconValley.A Fakulta
informačníchtechnologiíse
nacházív jehoepicentru.Blíž
užk vyhlášenýmsvětovým
firmám,nadějnýmstartupům
a špičkovýmvýzkumnýmtýmům
býtnelze.

MOŽNOSTISPOLUPRÁCE

I přesto si partnery, se kterými
spolupracujeme, vybíráme velmi
pečlivě. Rozhodující je, aby
vědecká a výzkumná činnost
našich akademiků a výzkumníků
s průmyslovými partnery byla
dlouhodobě a oboustranně přínosná.
S partnery, se kterými
najdeme společný oborový zájem,
spolupracujeme na přípravě
a řešení národních a mezinárodních
výzkumných projektů, ale i na
přímém smluvním výzkumu. V rámci
této spolupráce pak rádi umožníme
partnerům prezentovat společnou
odbornou činnost našim studentům
v rámci odborných seminářů,
zapojovat je do společných projektů
přímo nebo v rámci klasifikačních
projektů (bakalářky a diplomky),
organizovat soutěže (maratony,
hackatony apod.), účastnit se
studentských konferencí a akcí atd.

Společnápřípravavýzkumných
národníchimezinárodníchprojektů
Fakulta informačních technologií
je velmi úspěšná v získávání a řešení
výzkumných projektů národních (MPO,
MV, GAČR apod.) i mezinárodních (FP7 EU
a FP7-ARTEMIS EU). Pro výzkum hledáme
partnery z řad průmyslových podniků,
kteří mají zájem o výsledky programu
a jsou ochotni se na výzkumu podílet.
Zakázky,službya licencev oblasti
informačníchtechnologií
Fakulta je otevřena v některých
případech po dohodě přijmout zakázky
v oblasti informačních technologií,
zejména pokud se bude jednat
o zakázky zajímavé z pohledu výzkumu
v oblasti informačních technologií.
Podle potřeby je též možno poskytnout
licence na výsledky a software, které
jsou na fakultě k dispozici. Tento
způsob spolupráce je vhodný pro vývoj
složitějších řešení s garantovanou dobou
řešení a s větší finanční náročností.
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Podporavzdělávání
a rozvojestudentů

PRŮMYSLOVÍPARTNEŘI@FIT

Fakultainformačníchtechnologií
s partneryspolupracujev těchto
oblastech:

Výzkuma vývoj
technologií

Hostinglaboratořía výzkumných
pracovišť
V případě dlouhodobého partnerství
s firmami je možné podle možností
dohodnout využití vyhrazených prostor
fakulty pro zřízení laboratoří nebo jiných
pracovišť firem tak, aby pracoviště byla
v přímém kontaktu se zaměstnanci
fakulty, ale zejména se studenty, kteří
v takových zařízeních mohou pracovat
v rámci studia.

Výzkumnátématas možnouúčastí
studentů
Uvítáme podněty od zájemců vně
fakulty na odborná témata a externí
vedení studentských projektů. Podle
zájmu, zaměření a rozsahu mohou
být odborná témata využita pro: vývoj
řešení drobných odborných problémů,
studijní projekty do předmětů nebo
kvalifikační projekty (bakalářské
a diplomové práce, popř. i doktorské
práce). Tímto způsobem je možné

ověřit rizikové nápady, testovat nové
technologie, případně i vyškolit a získat
do budoucna vhodného zaměstnance.
Spoluprácevevýucestudentů
Možná je i spolupráce na výuce
ve formě hostovaných přednášek
ve vyučovaných předmětech nebo
odborných seminářů.
Podporafakultníchakcí,konferencí
a soutěží
Finanční či organizační podpora akcí,
na jejichž organizaci se fakulta nebo
Studentská Unie FIT podílí (konference,
studentské dny, plesy, semináře atd.).
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průmyslových
partnerů

projektůvrámci
smluvníhovýzkumu

21,3mil.Kč

celkovýobjemfinancí
zaprojektysmluvního
výzkumuvroce2016

68,5mil.Kč

celkovýobjem
smluvníhovýzkumu
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SMLUVNÍVÝZKUM
Výběrsmluvníhovýzkumus partnery
FITv roce2016.
RedHat
Projekt Zlepšování kvality software
zahrnul výzkumné a vývojové práce
v několika vzájemně komplementárních
oblastech týkajících se různých aspektů
kvality software. Byly přitom zahrnuty
jak aspekty spolehlivosti, efektivity, tak
také bezpečnosti software.
Cadwork
Cílem projektu je vývoj softwaru
v oblasti CAD systémů, 3D grafiky
a vizualizace grafických scén, vývoj,
údržba a optimalizace vizualizační
vrstvy softwaru Lexocad, vývoj modulu
pro export do FBX formátu, vývoj
vizualizačního systému pro web stránky
s využitím technologie WebGL 2.0.
Honeywell
Cílem projektu smluvního výzkumu
je vývoj elektronických zařízení pro
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společnost Honeywell. Realizované
činnosti zahrnují návrh, implementaci
a testování software pro inteligentní
termostaty a navazující infrastrukturu.
Camea
Předmětem smluvního výzkumu
je zpracování dat se zaměřením na
telekomunikace v embedded systému
s FPGA a CPU (Xilinx Zynq). Ještě užší
zaměření projektu je na statistickou
evaluaci telekomunikačních dat
v reálném čase.
Codasip
FIT spolupracovala s Codasipem
na vývoji automatického systému
k optimalizaci konfigurovatelných
procesorů pro danou množinu aplikací.
Systém byl zaměřen zejména na
moderní třídu procesorů RISC-V.
CESNET
Předmětem smluvního výzkumu
jsou implementační, testovací a ladící
práce na softwarech Nemea, IPFIXcol,

Netppeer, firmwarech pro karty COMBO400G a monitorování bezdrátové
komunikace Internetu věci (IoT) s cílem
poskytnout vhodná data k zajištění lepší
bezpečnosti sítí IoT.
Phonexia
Cílem výzkumu je dodání
přetrénovaného akustického modelu
rozpoznávače řeči pro český jazyk.
Výsledek je kompatibilní s interními
systémy firmy Phonexia (akustický
model BS-CORE). Dále se projekt věnuje
výzkumu a následnému vývoji systému
pro rozpoznávání mluvčího (speaker
recognition, SRE), jež má za cíl zlepšit
kvalitu existujícího enginu SRE firmy
Phonexia.
VRGroup
Cílem projektu je výzkum a vývoj
Integrované simulační platformy,
schopné věrohodně reprezentovat
jevy spojené se simulací prostorového
pohybu dopravních zařízení.

