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Archeologická prospekce
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav archeologie
2013/14, zimní semestr
povinně volitelný, nový předmět, česky
0+2 (semináře)
Mgr. Tomáš Rataj, garant Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.

Anotace:
Uvedení do problematiky výzkumu historické krajiny a archeologické prospekce, seznámení s jejich
metodologií, terminologií a jejich dějinami, praktická výuka základních metod jednotlivých druhů prospekce s důrazem na aplikaci ICT při výzkumu v terénu a při jeho zpracování a prezentaci. Výuka bude
zčásti probíhat v terénu a zčásti v cizím jazyce.
Sylabus:
1.
Výzkum historické krajiny – úvod, dějiny, terminologie.
2.
Metodika archeologické prospekce – synchronní a diachronní směr výzkumu, destruktivní, nedestruktivní prospekční metody.
3.
Historické mapové a ikonografické prameny a aplikace ICT při jejich výzkumu.
4.
Vizuální povrchový průzkum, geodeticko-topografické měření.
5.
Dálkový povrchový průzkum krajiny – šikmé snímky, kolmé snímky, fotogrammetrie, 3D scanning, vysokofrekvenční a laserové snímkování.
6.
Destruktivní metody prospekce - povrchový sběr a jeho analýza pomocí ICT.
7.
Destruktivní metody prospekce - vpichy, vrty, mikrosondáž, sondáž a jejich analýza pomocí ICT.
8.
Geofyzikální metody prospekce – geoelektrické odporové a elektromagnetické, detektory kovů.
9.
Geofyzikální metody prospekce – gravimetrické.
10.
Geofyzikální metody prospekce – magnetometrické.
11.
Geofyzikální metody prospekce – radiometrické, geotermické, seismické,…
12.
Geochemické a geobotanické metody.
13.
Závěrečné shrnutí a test.
Literatura:
[1]

[2]

[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

BÁLEK, M. 2003: Letecká archeologie. In: Ve službách archeologie IV. (eds. Hašek, V. – Nekuda,
R. – Unger, J.), Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – Geodrill Brno – Archeologický ústav,
Slovenská akadémia vied Nitra, Brno, s. 17-22.
BELL, M. – WALKER, M. J. C. 2005: LateQuaternary Environmental Change, Physical and Human
Perspectives, 2. edition. Pearson Pretice Hall, Harlow – London – New York – Boston – San
Francisco – Toronto – Sydney – Singpore – Hong Kong – Tokyo – Seoul – Taipei – New Delhi –
Cape Town – Madrid – MexicoCity – Amsterodam – Munich – Paris – Milan.
BENEŠ, J. – BRŮNA, V. 1994: Má krajina paměť? In: Archeologie a krajinná ekologie (eds. Beneš, J.
– Brůna, V.), Nadace projekt sever, Most, s. 37-46.
BENEŠ, J. – POKORNÝ, P. 2001: Odlesňování východočeské nížiny v posledních dvou tisíciletích: Interpretace pyloanalytického záznamu z olšiny Na Bahně, okr. Hradec Králové. Archeologické
rozhledy LIII, 481-498.
GAFFNEY, Ch. – GATER, J. 2006 (reprint): Revealing the Buried past, Geophysics for Archaeologist,
Tempus, GB.
GOJDA, M. 1997: Letecká archeologie v Čechách. Aerial Archaeology in Bohemia, Archeologický
ústav AV ČR, Praha.
GOJDA, M. 2000/2004: Archeologie krajiny, Vývoj archetypů kulturní krajiny, Academia, Praha.
JOHNSON, M. 2007: Ideas of landscape, Blackwell publishing, Malden – Oxford – Victoria.
KUNA, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle, Academia, Praha.
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[10]
[11]

[12]
[13]

MAJER, A. 1984: Relativní metoda fosfátové půdní analýzy, Archeologické rozhledy XXXVI,
s. 297-313.
MRLINA, J. 2001: Mikrogravimetrie v archeologickém průzkumu, Ve službách archeologie (eds.
Hašek, V. – Nekuda, R. – Unger, J.), Muzejní a vlastivědní společnost v Brně – Archeologický
ústav Akademie věd Slovenské republiky, Brno, s. 137-143.
NEÚSTUPNÝ, E. 1986: Sídelní areály pravěkých zemědělců, Památky archeologické 77, 226-234.
NEÚSTUPNÝ, E. 2003: Predikce živých areálů minulosti. In: Příspěvky k prostorové archeologii (ed.
E. Neústupný), Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova, s. 155-171.

Popis změny, inovace:
Cílem inovace je vytvoření studijních materiálů do nového předmětu a jeho implementace do prostředí
Moodle.
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Archeologický výzkum
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav archeologie
2013/14, zimní semestr
povinně volitelný, nový předmět, česky
0+2 (semináře)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.

Anotace:
Seznámení studentů s problematikou archeologického výzkumu, s jeho terénní částí i kabinetním zpracováním. Výuka se bude opírat o konkrétní praktické příklady aplikace jednotlivých metod archeologického výzkumu ukázka dokumentace. Posluchači budou řešit modelové situace archeologických výzkumů a prakticky aplikovat ICT při vyhodnocení výsledků archeologických výzkumů. Výuka bude zčásti
probíhat v cizím jazyce.
Sylabus:
1.
Obecný úvod, problematika výzkumů ohrožených a neohrožených lokalit, terminologie.
2.
Sondážní výzkumy, jejich strategie, cíle.
3.
Velkoplošné výzkumy, jejich strategie, cíle.
4.
Vertikální postupy odkryvu – „šachovnicové“ metody, metody „box grids“, kombinace postupů,
praktické ukázky.
5.
Horizontální postupy odkryvu – odkryv po mechanických vrstvách a stratigrafická metoda odkryvu, kombinace postupů, praktické ukázky.
6.
Formulářová metoda záznamu archeologických pramenů – analýza, determinace interpretace,
kritika.
7.
Interpretace archeologické lokality - vývojové diagramy.
8.
Tvorba stratigrafické matice - tabulkové procesory, speciální stratigrafické programy, výstup
z databáze.
9.
Práce s archeologickými daty. Strukturalizace dat.
10.
Matematicko-statistické analýzy I.
11.
Matematicko-statistické analýzy II
12.
Aplikace ICT při agendě archeologického výzkumu.
13.
Závěrečné shrnutí a test.
Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

ADAMS, R.E.W. – VALDEZ, F., Jr 1997: Stratigraphy. In: Hester, T.R. – Schafer H.J. – Feder, K.L.:
Field Metods in Archelogy, London – Toronto, s. 235-252
BUREŠ, M. a kol.: Terénní archeologický výzkum. Manuál vedoucího, Archaia Praha 1994.
HARRIS, E.C.: Principles of archeological stratigraphy (second edition), London – San Diego –
New York – Berkeley – Boston – Sydney – Tokyo – Toronto 1989.
HENSEL,W. – DONATO, G. – TABACZYŃSKI, S. eds.: Teoria i praktika badań archeologicznych I. Przeslanki metodologiczne, Wroclaw – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódż 1986.
KOVÁČIK, P. 2007: Archeologická památková péče. Terénní teorie a praxe. 2. díl. Disertační práce, UAM FF MU Brno.
KUNA, M. – KLÁPŠTĚ, J. 1990: Poznámky ke koncepci terénní archeologické práce, AR 42.
435- 445.
ŁAWECKA, D. 2000: Wstęp do archeologii, Instytut archeologii Uniwersytet warszawski, Warzsawa.
LANG, F. 2002: Klassische Archäologie. Eine Einfűhrung in Methode, Theorie und Praxis, A.
Francke Verlag, Tűbingen und Basel.
NEÚSTUPNÝ, E. 1986: Nástin archeologické metody, AR 38, 525 – 549.
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[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

NEÚSTUPNÝ, E. 1993: Archaeological method, Cambridge.
NEÚSTUPNÝ, E. 1995: K teorii terénního výzkumu v archeologii, Archeologické fórum 4, 85 – 94.
RENFREW, C. – BAHN, 2000: Archaeology. Theories, Methods and Practice, 3. ed., London.
ROSKAM, S. 2005: Excavation, Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge University Press,
Cambridge.
SIGL, J. 2006: Příspěvek k problematice plošných archeologických odkryvů. In: Vita archaeologica, sborník Víta Vokolka, Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Východočeské muzeum
v Pardubicích, Hradec Králové – Pardubice, s. 283-307.

Popis změny, inovace:
Cílem inovace je vytvoření studijních materiálů do nového předmětu a jeho implementace do prostředí
Moodle.
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Informační management
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, anglicky
2+0
PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

Anotace:
During the course, students must master a number of theoretical, methodological and pragmatic
knowledge about the information strategy and information management as part of the management in
the organization. Basic categories of competitive intelligence are discussed. Information centers in
business and visitor centers, including information services, are monitored.
Sylabus:
Module 1
Information Strategy
1.
Information management strategy
2.
Entrepreneurial strategy
3.
Information system
4.
Information technology
5.
Information management
Module 2
Structure of information
1.
External information
2.
Internal information
3.
SWOT and PEST analysis
4.
Executive information system (EIS)
5.
Management information system (MIS)
6.
Transaction processing system (TPS)
7.
Data Warehouse
8.
Datamining and bibliomining
Module 3
Information centres
1.
Before and after year 1989
2.
Comercial information centre
3.
Information processing paradigm
4.
Information services
5.
Information specialist job and career
6.
Information economics
7.
Visitor information centre
8.
European Documentation Centres
9.
Academic information centre
Module 4
Competitive Intelligence
1.
Terminology
2.
Mission and goals of CI
3.
Differences between Businnes Inteligence and Competitive Intelligence
4.
Competitive Intelligence process cycle
5.
Industrial espionage and information protection
6.
Information security in organization
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Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

DRUCKER, Peter, F. The Age of Diskontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York:
Harper and Row, 1982.
EARL, Michael J. Information Management: The Organizational Dimension. Oxford: Oxford
University Press, 1998.
EARL, Michael, J. Information Management: The Strategic Dimension. Oxford: Clarendon Press,
1998.
SCAMMEL, Alison. Handbook of Information Management. London: ASLIB-IMI, 2001.
VYMĚTAL, Jan; DIAČIKOVÁ, Anna; VÁCHOVÁ, Miriam. Informační a znalostní management v
praxi. Praha: Lexis-Nexis, 2006. s. 7-24.
MOLNÁR, Zdeněk. Competitive Intelligence. Praha: VŠE, 2009.
VODÁČEK, Leo; ROSICKÝ, Antonín. Informační management. Praha: VŠE, 1997.
DRUCKER, Peter F. To nejlepší z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, 2004.
SEDLÁČKOVÁ, Beáta. Data-mining v knihovní a informační vědě. In Využívanie informací v informačnej spoločnosti. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, Slovenská republika,
10.-11. októbra 2006. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2006. S. 149155.
SEDLÁČKOVÁ, B. Kognitivní styl – strategie přežití v informační společnosti? Knižnice a informácie, 32, 2000, č. 11-12, s. 372-379.

[11]

Popis změny, inovace:
It is a subject of Master´s course which is being taught in the traditional form, innovation lies in creating e-learning course with electronic support.
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Learning Management Systems
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, zimní semestr
povinně volitelný, nový předmět, česky
0+2
Mgr. Anna Janíková

Anotace:
Cílem je vysvětlit studentům koncept vzdělávání v elektronickém prostředí. Naučit studenty pracovat
se systémy LMS, aby je mohli využívat ve své praxi. Aby se uměli orientovat jak v roli správců, tak v roli
uživatelů.
Sylabus:
1.
Výuka v elektronickém prostředí
 Proces vzdělávání
 E-learning
 Přístupy k E-learningu
 Technologie a E-learning
2.
Learning management systems
 Funkce LMS
 Správa
 Komunikace
 Evidence
 Úložiště
 Testování
 Objekty
 Druhy LMS
3.
Open software a LMS
4.
Příklady
Literatura:
[1]
WATKINS, Ryan. 75 e-learning activities: making online learning interactive. San Francisco: Wiley, c2005. xiii, 333 s., 1CD ROM. ISBN 0-7879-7585-0.
[2]
LEVY, Philippa, ed. – ROBERTS, Sue, ed. Developing the new learning environment: the changing role of the academic librarian. London: Facet, 2005. 237 s. ISBN 1-85604-530-7.
[3]
HOLMES, Bryn – GARDNER, John. E-learning: concepts and practice. London: SAGE Publications, 2006. xiii, 186 s. ISBN 978-1-4129-1110-8.
[4]
COLE, Jason R. – FOSTER, Helen. Using Moodle: teaching with the popular open source course
management system. 2nd ed. Beijing: O'Reilly, c2008. xiii, 266 s. ISBN 978-0-596-52918-5.
Popis změny, inovace:
Cílem inovace je vytvoření studijních materiálů do nového předmětu a jeho implementace do prostředí
Moodle.
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Lifehacking
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinně volitelný, nový předmět, anglicky
0+2
Mgr. Ján Gondoľ, Ph.D.

Anotace:
Termín lifehacking sa týka zvyšovania produktivity pri práci s obrovským množstvom dát a veľkom
množstve povinností. Kurz si všíma techniky pri manažmente času, efektívnej práci s e-mailami a informačnými zdrojmi, predstavuje progresívne softvérové nástroje pre osobný manažment poznatkov
(desktopové vyhľadávače, mentálne mapy a pod.) a slúži na zoznámenie so zdrojmi na webe a knihami,
ktoré môžu byť v každodennej praxi nápomocné. Študenti spracúvajú referáty z odporúčaných kníh
a webov, predstavujú ostatným efektívne techniky práce a diskutujú o odporúčaných praktikách.
Sylabus:
Časový manažment, softvérové nástroje pre prehliadanie webu, spracovanie poznámok, vyhľadávanie.
Dôležitá literatúra a multimediálne zdroje (predovšetkým videokurzy) v oblasti.
Požiadavky na študenta / ukončenie predmetu: Vypracovanie a predstavenie prezentácie a seminárnej
práce, záverečný test.
Literatura:
[1]
ALLEN, David. 2008. Mít vše hotovo. Brno: Melvil. 251 s. ISBN 978-80-903912-8-4
[2]
KOCH, Richard. 2008. Pravidlo 80/20. Praha: Management Press. 244 s. ISBN 978-80-7261-1751
[3]
COVEY, Stephen. 2009. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press. 348 s.
ISBN 978-80-7261-156-0
[4]
COVEY, Stephen. 2008. 8. návyk: Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha: Management Press.
376 s. ISBN 978-80-7261-138-6
[5]
COVEY, Stephen et al. 2009. To nejdůležitější na první místo. Praha: Management Press. 380 s.
ISBN 978-80-7261-187-4
[6]
GRUBER, David. 2009. Time Management (3. rozšířené a doplněné vydání). 232 s. ISBN 978-807261-211-6
[7]
http://www.maxiorel.cz/
[8]
http://www.mitvsehotovo.cz/
[9]
http://optimalista.ic.cz/
[10]
http://www.lifehacker.com/
[11]
http://www.fourhourworkweek.com/blog/
[12]
http://www.ted.com/
Popis změny, inovace:
Vytvoření kurzu v systému Moodle, vytvoření studijního materiálu v elektronické podobě v angličtině
(nový předmět) – studijní materiály v cizím jazyce.
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Management tvorby a realizace projektů (přednášky)
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, česky
2+0
PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

Anotace:
V odborné veřejnosti se často zaměňují pojmy a nedělá se rozdíl mezi managementem projektu a projektovým managementem, i když každý označuje jinou činnost. Každý projekt je potřeba naplánovat,
vypracovat, a posléze řídit i jeho realizaci, a právě pro tuto činnost používáme pojem řízení či management projektu. Cílem kurzu je prezentovat soubor poznatku týkajících se přístupů k řízení projektu
s jasně stanoveným cílem, který musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě, při respektování určené strategie a využití specifických projektových postupů, nástrojů a technik.
Sylabus:
Modul 1 Projekt
1.
Definice projektu
2.
Kategorie projektů
3.
Inovace
4.
Management projektu
5.
Projektový management
Modul 2 Projektování
1.
Zásady a postup projektování
2.
Fáze projektu
3.
Fáze životního cyklu projektu
4.
Předinvestiční fáze
5.
Investiční fáze
6.
Fáze provozu a vyhodnocení
Modul 3 Strategické plánování
1.
Strategie jako pojem
2.
Strategické myšlení
3.
Principy strategického myšlení
4.
Vybrané prognostické metody
Literatura:
[1]
NĚMEC, Vladimír. Projektový management. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0392-0.
[2]
BARKER, Stephen; COLE, Rob. Projektový management pro praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN
978-80-247-2838-4.
[3]
ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-218-1.
[4]
SKALICKÝ, J.; VOSTRACKÝ, Z. Projektový management. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003.
ISBN 80-7043-237-3.
[5]
TOMAN, P. Projektové řízení. Praha: Národní vzdělávací fond 2000. ISBN 80-238-5979-X.
[6]
DAVIDSON, M. Jak se stát skvělým stratégem. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-8594345-X.
[7]
SOUČEK, Z. Strategické myšlení. Praha: Economia, 1991. ISBN 80-85378-10-8.

12
Popis změny, inovace:
Jedná se o předmět bloku A navazujícího magisterského oboru Informační a knihovnická studia, který
se prozatím vyučuje v tradiční formě. Inovace spočívá ve vytvoření e-learningového kurzu a elektronických opor.
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Membránové systémy
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2013/14, letní semestr
povinně volitelný, nový předmět, anglicky
2+0
RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.

Anotace:
The lectures are intended to be a general introduction to membrane computing (MC), a relatively
young branch of natural computing which aims to abstract computing models from the structure and
the functioning of the biological cell and from cells cooperation in populations of cells, such as tissues,
brain, bacteria colonies.
Sylabus:
The basic ideas of MC are introduced (cell-like P systems – with multiset rewriting rules, symportantiport rules, etc., tissue-like P systems, spiking neural P systems), the main (types of) results are given (power and efficiency, Turing universality and the possibility to solve computationally hard problems in a feasible time), with some sample proofs and technical constructions, then one presents the
main directions of application of MC.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

An introduction to and an overview of membrane computing
Cell biology for membrane computing
Catalytic P systems
Communication P systems
P automata
P systems with string objects
Splicing P systems
Tissue and population P systems
Conformon P systems
Active membranes
Complexity - Membrane division, membrane creation
Spiking neural P systems
Petri nets and membrane computing
Membrane computing and computer science

Literatura:
[1]

[2]

[3]

The Oxford Handbook of Membrane Computing (Oxford Handbooks) [Hardcover]. Gheorghe
Paun (Author), Grzegorz Rozenberg (Author), Arto Salomaa(Author). Oxford University Press,
USA (February 28, 2010). ISBN-10: 0199556679. ISBN-13: 978-0199556670
Pierluigi Frisco: Computing with Cells: Advances in Membrane Computing. Oxford Scholarship
Online:
September
2009.
ISBN-13:
9780199542864.
DOI:10.1093/acprof:oso/9780199542864.001.0001
Applications of Membrane Computing (Natural Computing Series) [Hardcover]. Gabriel Ciobanu (Editor), Mario J. Pérez-Jiménez (Editor), Gheorghe Paun (Editor). Springer; 2006.
ISBN-10: 3540250174. ISBN-13: 978-3540250173

Popis změny, inovace:
Vytvoření nového předmětu, studijní materiál v cizím jazyce.
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Moderní informační a komunikační technologie v archeologii
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav archeologie, Ústav informatiky
2013/14 zimní semestr
povinně volitelný, nový předmět, česky
0+2
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.

Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy aplikované informatiky v archeologii. Výuka je zaměřena na moderní technologie, které se používají v praxi. Studenti se naučí pracovat s moderními technickými prvky a ovládat aplikace na uživatelské úrovni.
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni prezentovat získaná data v aplikacích,
které se využívají v praxi, dále budou schopni aplikovat teoretické poznatky na praktických příkladech a
naučí se pracovat v aplikacích: Microsoft Excel, Microsoft Access a statistické aplikaci SPSS. Pochopí
základní funkce pro zpracovávání dat a také se zorientují v rozsáhlé oblasti softwarových produktů. Na
základě zadané semestrální práce se naučí vytvářet vlastní databáze a naučí se zpracovávat výsledky
výzkumu ve statistické aplikaci.
Sylabus:
Výuka se bude orientovat na problematiku sběru a následné zpracování archeologických dat v tabulkových procesorech až po zpracování celkové analýzy dat v databázové aplikaci (tvorba tabulek, relace a
dotazy, formuláře a výstupní sestavy). V další částí bude výuka orientována na využití základních statistických funkcí v tabulkovém procesoru a také v aplikaci SPSS pro analýzy dat získaných z průzkumů a
výzkumů v této oblasti. Praktická cvičení jsou zaměřena na řešení vybraných problémů vyplývajících ze
zadání závěrečných prací. Hlavním cílem výuky je rozvoj studentských znalostí a dovedností nutných
pro zvládnutí zavádění ICT v tomto oboru..
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Úvod do předmětu, vymezení cíle a obsahu předmětu, seznámení s literaturou a prameny,
podmínky k udělení zápočtu, vymezení základních pojmů a souvislosti
Archeologie a moderní informační a komunikační technologie
Interaktivní prezentace s využitím multimédií v prostředí aplikací interaktivních tabulí
Tvorba multimediálních a interaktivních PDF formátu
Správa a sdílení dokumentů a znalostí prostřednictvím moderních technologií.
Videokonferenční technologie v praxi
Archeologická data a jejich zpracování v aplikacích
Tabulkové procesory (relativní a absolutní adresace, základní funkce pro zpracování dat, grafické zpracování dat.)
Základy popisné a analytické statistiky v archeologii v aplikaci MS Excel
Databázové zpracování tabulek (evidenční a analytické databáze)
Hloubková analýza dat v sestavách kontingenčních tabulek a grafů
Obhajoba semestrální práce

Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]

KUNSTOVÁ R. Efektivní správa dokumentů. Praha: Grada, 2011.
Příručka IBM SPSS Statistics Base 18.0 (kniha). Analyticko-konzultační oddělení SPSS CR, listopad 2009.
KOLEKTIV AUTORŮ. S počítačem do Evropy – ECDL.
MACHÁČEK, J. (ed.) 2008. Počítačová podpora v archeologii 2. Brno – Praha – Plzeň: Ústav archeologie a muzeologie MU Brno, Archeologický ústav AV ČR Praha.
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[5]
[6]

CHMELAŘOVÁ, M. Aplikace pro výzkum [online]. Distanční studijní opora a e-learningový kurz.
Opava: SU v Opavě, 2012. Dostupný z: http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=23
MEZGÁR, I. Integration of ICT in smart organizations. Idea Group Inc, 2006.

Popis změny, inovace:
Vytvoření nového předmětu, studijní materiály (bude využit systém Moodle).
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Možnosti přispění moderních 3D zobrazovacích metod k zachování
kulturního dědictví lidstva
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav fyziky
2013/14 zimní semestr
povinně volitelný, nový předmět, česky
2+3
RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D., BcA. Bc. Miroslav Zeman,
Ing. Jaroslav Zeman

Anotace:
Posluchač se seznámí s moderními 3D zobrazovacími metodami a jejich možnostmi využití k uchování
kulturního dědictví lidstva.
Sylabus:
27.
Historický úvod do problematiky
28.
Obecné principy zobrazení a vlastnosti obrazu
29.
Členění zobrazovacích metod
30.
3D obraz a možnosti jeho vzniku
31.
Spektroskopické metody vzniku, záznamu a reprodukce 3D obrazu, vlastnosti stereoskopického
obrazu
32.
Holografické metody vzniku, záznamu a rekonstrukce 3D obrazu, vlastnosti obrazu
33.
Principy holografické interferometrie
34.
Spektroskopické metody a jejich informační a dokumentační role ve vztahu ke kulturnímu dědictví
35.
Praktické využití 3D spektroskopických metod k zachycení stavu kulturní památky, dokumentaci archeologického nálezu a archeologických prací
36.
Holografie jako metoda archivace a dokumentace stavu kulturního díla, přehled stavu
37.
Využití holografické interferometrie k analýze stavu kulturní památky – principy, přehled
a vlastnosti používaných metod
38.
Výsledky dosažené holografickými interferometrickými metodami – přehled stavu
Literatura:
[7]
BORN, M., WOLF, E.: Principles of Optics. 6th edition, Pergamon Press, Oxford 1980
[8]
SMITH, H. M.: Principles of holography. New York, John Wiley & Sons Inc., 1975
[9]
PAOLETTI, D. and SPAGNOLO, G.S.: Interferometric methods for artwork diagnostics, Progress in
Optics 35, 199-227, Wolf E., ed., Nort-Holland, Amsterodam 1996
[10]
SCHNARS, U and JŰPNER, W.: Direct recording of holograms by CCD target and numerical reconstruction, Appl. Opt. 33, 179-181
[11]
H. SEKANINA, S. HLEDIK: Holographic interferometry using a digital photo-camera. Acta Physica
Slovaca 51 (2001) 261–270
Popis změny, inovace:
Vytvoření nového předmětu, studijní materiály (bude využit systém Moodle).
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Počítačová grafika – digitální fotografie, úprava fotografií
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav fyziky
2013/14, zimní semestr
volitelný, existující předmět, česky
0+3
BcA. Bc. Miroslav Zeman

Anotace:
Základy skenování a digitální fotografie, základy práce v programu Adobe Photoshop, základní úpravy
obrazu pomoci křivek a histogramu, základy práce s vrstvami, maskami a ořezovými cestami, základní
barevné úpravy obratu. Základní retušování obrazu.
Sylabus:
1.
Digitální fotografie: Rozlišení obrázků, pixely, DPI, světlo, expozice, clona, clonové číslo, rychlost závěrky, ISO, citlivost čipu, komprimace.
2.
Skenování: Rozlišení obrázků, pixely, DPI, optická densita, barevné modely CMYK, RGB, principy
správného skenování, nastavení histogramu a křivky, restaurace snímku pomocí digital ICE,
zvolení správné velikosti skenovaného snímku.
3.
Práce v programu Adobe Photoshop a Gimp: Otevření, uložení, export, konverze, změna velikosti, transformace snímku, vyrovnání linearity, křivky, histogramy, jas a kontrast, vyvážení barev, míchání kanálů, práce s kanály, vrstvami a výběry, ořezové cesty a masky, práce s textem,
základní filtry.
4.
Pokročilé techniky úpravy fotografií: obarvovaní a odbarvování, nahrazení barev, retuš, spojování snímků, speciální efekty.
Cíl původního předmětu je rozšířen tak, že v inovovaném předmětu posluchač nově získá základní znalosti v těchto oblastech:










počítačová manipulace
optimalizace obrazových souborů se zaměřením na specifické výstupy, dithering
pracovní postupy předtiskové přípravy, optimalizace obrazu pro web, multimediální prezentace
práce s vrstvami, výběry a maskami, které lze využít při práci na předtiskové přípravě obrazového souboru
problematika archivace datových souborů
základní postupy finálních úprav obrazu
správa pro přesnou reprodukci barev v řetězci DTP
techniky rozvíjející tvůrčí schopnosti
fotografická koláž a montáž, maskování.

Literatura:
[1]
http://www.adobe.cz
[2]
http://www.photoshopmasking.com
[3]
http://www.digitalretouch.com
[4]
http://www.photoshopdiva.com
[5]
http://www.amsoft.cz
[6]
http://apps.corel.com/int/cz/
[7]
http://www.alienskin.com
[8]
http://www.andromeda.com
[9]
http://www.ononesoftware.com
[10]
http://www.richardrosenman.com
[11]
WILLMORE, Ben: Velká kniha k Adobe Photoshop CS4, CP Books, Praha 2007.
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WILLMORE, Ben: Adobe Photoshop CS4 Studio Techniques, Adobe Press Books, Berkeley, 2009.
FRASER, Bruce: Camera Raw v Adobe Photoshop CS2, CP Books, Praha 2006.
FRASER, Bruce: Správa barev, CP Books, Praha 2006.
EISMANN, Katrin: Photoshop – výběry, masky a montáž, Zoner Press, Brno 2006.
EISMANN, Katrin: Photoshop – retuš a restaurování fotografií, Zoner Press, Brno 2008.
DENNIS, Anita: Tvorba PDF pomocí Adobe Acrobat, CP Books, Praha 2003.
LOZAN, Petr; SMÉKAL, Jan; TŘEŠŇÁK, Kamil: PDF pro tisk, Grafie CZ, Praha 2007.
KOČIČKA, Pavel; BLAŽEK, Filip: Praktická typografie, CP Books, Praha 2004.
PADESTE, Romano; KRAUS Helmut: Digital high-end photography, edice Creative large format,
SINAR GmbH, Schaffhausen 2006.
JÜRGENS, Martin C.: The Digital Print: A Complete Guide to Processes, Identification and Preservation, Thames & Hudson, London 2009.

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Popis změny, inovace:
Budou vytvořeny studijní materiály, původní obsah předmětu bude rozšířen v následujících oblastech:







Využívání vrstev při tvorbě fotografických koláží a montáží, maskování. Vytváření světelných
efektů a stínů.
Výběry složitých, průhledných a pohybujících se objektů. Klíčování pozadí. Kombinace výběru s
maskováním vrstev. Specializovaná retuš a její využití v portrétní fotografii (používaní specializovaných filtrů).
Možnosti práce s vektorovými objekty, umělé struktury a textury. Specializované postupy při
konverzi a úpravách snímků ve stupních šedi. Postupy při konverzi konverze RGB do CMYKu,
barevné posuny při tisku a jejich eliminace.
Skládání různých expozic identické scény do jednoho snímku s rozšířeným tonálním rozsahem,
HDR formát a 32bit barevná hloubka.
Manipulace s barvou, selektivní posuny barev a nahrazování specifických barev. Postupy lokálních úprav obrazu s použitím výběrů a alfa kanálů.
Úvod do problematiky správy barev, její význam pro barvové ujednocení obrazu v závislosti na
charakteru V/V zařízení a pracovních prostředích softwarových aplikací, barevný režim a barevný gamut, praktické používaní ICC profilů, kalibrace zařízení. Konverze mezi jednotlivými barevnými prostory a profily. Vytváření kalibračních profilů digitálního fotoaparátu.
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Počítačová grafika – vektorová grafika
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav fyziky
2013/14, zimní semestr
volitelný, existující předmět, česky
0+3
RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D., BcA. Bc. Miroslav Zeman

Anotace:
Úkolem tohoto předmětu bude posluchače seznámit se základy tvorby vektorové grafiky v programech
Adobe Ilustrator, Corel Draw, ProfiCAD, MicroStation PowerDraft.
Sylabus:
Student postupně podle nabytých znalostí bude vytvářet návrhy plakátů, log, vizitek, technických výkresů, elektrotechnických výkresů, plánků budov a další vektorové grafiky.
Osnova:
1.
Vektorové grafické formáty
2.
Pracovní plocha, nástroje, menu, práce s nástroji a pracovní plochou
3.
Práce s textem a písmem, sazba
4.
tvorba vektorových objektů, křivky, čáry, kružnice, elipsy, čtverce, obdélníky, tvary, šipky,
hvězdy a další objekty
5.
Hranice, výplně, přechody, textury
6.
Interaktivní přechody, interaktivní kontury, interaktivní deformace, interaktivní obálka, interaktivní vysunutí, interaktivní stíny průhlednost, čočka, perspektiva, kontura
7.
3D objekty
8.
Práce s objekty, jejich pozice, seskupování, zachycování
9.
Import obrázků, práce s rastry a jejich efekty
10.
Export a tisk
11.
Multičáry
12.
Kóty, kuželosečky, kolmice, tětivy, tečny, paralelní objekty, průniky, rozdělovaní, spojování, šrafování
13.
3D modelování
14.
Technické a elektrotechnické výkresy a značky
Student bude postupně pracovat s programy Adobe Ilustrator, Corel Draw, ProfiCAD, MicroStation
PowerDraft a vypracovávat zadané úkoly.
Získané způsobilosti:




samostatná práce s programy Adobe Ilustrator, Corel Draw, ProfiCAD, MicroStation PowerDraft
osvojení pracovních postupů předtiskové přípravy, optimalizace obrazu pro web, multimediální
prezentace
techniky rozvíjející tvůrčí schopnosti

Literatura:
[1]
http://www.grafika.cz
[2]
http://www.adobe.cz
[3]
http://www.amsoft.cz
[4]
http://apps.corel.com/int/cz/
[5]
Adobe Illustrator CS6: Oficiální výukový kurz. ISBN: 9788025137925
[6]
MicroStation V8 xm edition. Podrobná uživatelská příručka. ISBN: 9788025115237
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Oficiální manuály a nápověda k programům.
Adobe Creative Team. Adobe Illustrator CS – oficiální výukový kurz. SoftPress, 2004. ISBN 80864-9766-6.
Adobe Press. Adobe Illustrator 10 – oficiální výukový kurz. Softpress, 2003. ISBN 80-864-97356.
Petr LINDNER. CorelDRAW – tipy, efekty, kouzla. Computer Press. ISBN 80-722-6534-2.
Steve BAIN. CorelDRAW 10: Oficiální průvodce. SoftPress, 2001. ISBN 80-864-9715-1.
Jiří HLAVENKA, Jaroslav HERCIK. CorelDraw 10, podrobná příručka. Computer Press. ISBN 80-7226452-4.
Miroslav ČULÍK. CorelDRAW 11. Grada, 2003. ISBN 80-247-0651-2.
Dušan KADAVÝ. CorelDraw 11 – uživatelská příručka. Computer Press. ISBN 80-7226-832-5.
Bruce FRASER, Chris MURPHY, Fred BUNTING. Správa barev – Průvodce profesionála v grafice
a pre-pressu. Computer Press. ISBN 80-722-6943-7.
Dieter STAAS, Jean Hee SONG. 3D grafika a animace s programem CorelDRAW! UNIS Publishing,
1997. ISBN 80-86097-05-6.

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Popis změny, inovace:
Budou vytvořeny studijní materiály, původní obsah předmětu bude rozšířen v následujících oblastech:




Studenti budou možnost seznámit se s dalšími aplikacemi pro práci s vektorovou grafikou.
Do výuky budou přidána další témata – dle osnovy od bodu 11 včetně.
Studijní materiály budou vytvářeny a strukturovány s ohledem na rozvoj znalostí a odborných
i tvůrčích schopností studentů.

21

Profesionální sazba dokumentů
Poznámka: Tento předmět se původně nazýval DTP, název byl změněn podle požadavků během zařazování předmětu do studijního plánu.
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2013/14, letní semestr
povinně volitelný, nový předmět, anglicky
0+2
Mgr. Anna Janíková

Anotace:
Cílem předmětu je naučit studenty používat desktop publishing systémy při tvorbě různých druhů dokumentů. Tvorba elektronických dokumentů je se studiem nezbytně spjata, tento kurz má studenty
připravit na tvorbu závěrečných prací, posterů do konferencí a prezentací, a také samozřejmě na přípravu různých druhů tiskovin v zaměstnání.
Sylabus:
1. Typografie
1.1. Písmo

Klasifikace písma

Typometrický systém

Řezy písma
1.2. Sazba

Sazební obrazec

Hladká sazba

Technická sazba

Sazba cizích jazyků

Sazba češtiny

Korektury
1.3. Design tiskovin

Kniha

Článek

Poster design
2. DTP software
2.1. Definice
2.2. Druhy
2.3. Základy práce v DTP systému
2.4. Aplikace pravidel sazby v DTP systému
2.5. Sazba knihy
2.6. Sazba článku
2.7. Sazba posteru
Literatura:
[1]
[2]

KOČIČKA, Pavel a BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. 2. vyd., dotisk. Brno: Computer, 2007. xiv,
288 s., 1 CD. ISBN 80-7226-385-4.
Typomil.cz [online]. c2004-2005 [cit. 2011-11-11]. Dostupné z WWW: <http://typomil.com/>.
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[3]
[4]
[5]

[6]

Typo.cz [online časopis]. [cit. 2011-11-11]. Dostupné z WWW: <http://typo.cz>. ISSN 12140716.
Stránky projektu Scribus.cz. Dostupné z WWW: http://www.scribus.cz/
BRATKOVÁ, E. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů
podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro
otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven
vysokých škol ČR, 2008-12-22. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW:
<http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.
BEAR, J.H. How to Do Desktop Publishing. About.com. Dostupné z WWW:
http://desktoppub.about.com/od/desktoppublishing/u/Tasks_and_Techniques.htm

Popis změny, inovace:
Vytvoření kurzu v systému Moodle, vytvoření studijního materiálu v elektronické podobě v angličtině
(nový předmět) – studijní materiály v cizím jazyce.
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Programování aplikací autonomních systémů
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav fyziky
2013/14, zimní semestr
povinně volitelný, nový předmět, česky
2+2
Ing. Jaroslav Zeman

Anotace:
Předmět si dává za cíl seznámit studenty s praktickou realizací algoritmů pro řízení autonomních systémů jak pomocí multiprocesorových systémů, tak i systémů na bázi FPGA s využitím dostupných HW
a SW prostředků v laboratoři. Při aplikaci řídících algoritmů budou využity systémy na bázi neuronových
sítí, fuzzy logiky, genetických algoritmů.
Sylabus:
1.
Řídící struktury robotů, jejich rozdělení, specifikace a základní vlastnosti. Základní přístupy k
návrhu řídících struktur a analýza. Neadaptační a adaptační algoritmy řízení jejich realizace,
testování.
2.
Snímání veličin prostředí, řízení aktivních prvků robota. Realizace rozhraní mezi snímači, řídícím
systémem a výkonnými prvky robota.
3.
Řídící struktury v multiprocesorových systémech na bázi standardních interpretačních a kompilačních programovacích jazyků.
4.
Řídící struktury na bázi FPGA a signálových procesorů s využitím FPGA. Přímá realizace řídících
algoritmů pomocí jazyka VHLD nebo VERILOG.
5.
Praktické seznámení s vývojovými prostředími pro programování, analýzu a testování pro realizaci autonomních systémů.
Literatura:
[1]
[2]
[3]

NOVÁK, Mirko: Umělé neuronové sítě: teorie a aplikace, 1. vyd. Praha, C.H. Beck, 1998, ISBN
8071791326.
THOMAS, Donald E.; MOORBY, Philip R.: The Verilog hardware description language, 5. ed. New
York, Springer, 2002, ISBN 1402070896.
JURA, P.: Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování, VUT Brno, 2003.

Popis změny, inovace:
Cílem inovace je vytvoření studijních materiálů v elektronické formě do nového předmětu.
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Redesign a optimalizace webových sídel
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinně volitelný, nový předmět, anglicky
0+2
Mgr. Ján Gondoľ, Ph.D.

Anotace:
Webové sídla majú rôznu kvalitu. Na to, aby dokázali uspokojovať potreby zainteresovaných skupín, je
potrebné pochopiť potreby používateľov aj majiteľov, navrhnúť správnu informačnú architektúru, dbať
na vyhľadateľnosť informácií, priebežne merať výsledky a vykonávať zmeny (či už priebežné alebo radikálnejšie) v dizajne a obsahu webu. Kurz predstaví koncepty, ktoré sú pri redizajne webového sídla
dôležité. Študenti v prezentáciách a diskusii budú hľadať spôsoby ako dizajn webových sídiel zlepšiť.
Sylabus:
Kurz pokrýva niekoľko okruhov: použiteľnosť, dôveryhodnosť, vyhľadateľnosť (optimalizáciu pre vyhľadávacie nástroje ako napr. Google), prístupnosť a ďalšie. Všíma si nástroje pre analýzu a vyhodnocovanie webu a rôzne techniky, ktoré je možné využiť pri redizajne (napr. A/B testovanie).
Požiadavky na študenta / ukončenie predmetu: Vypracovanie a predstavenie prezentácie a seminárnej
práce, záverečný test.
Literatura:
[1]
CLIFTON, Brian. 2009. Google Analytics: Podrobný průvodce webovými statistikami. Brno:
Computer Press. 336 s. ISBN 978-80-251-2231-0
[2]
KUBÍČEK, Michal. 2008. Velký průvodce SEO. Brno: Computer Press. 320 s. ISBN 978-80-2512195-5
[3]
ECCHER, Clint. 2010. Profesionální webdesign. Brno: Computer Press. 672 s. ISBN 978-80-2512677-6
[4]
KRUG, Steve. 2006. Webdesign: Nenuťte uživatele přemýšlet! (2. aktualizované vydání). 186 s.
ISBN: 80-251-1291-8
[5]
http://www.sovavsiti.cz/
[6]
http://www.elet.sk/?newsletter
[7]
http://blindfriendly.cz/
[8]
http://weblog.jakpsatweb.cz/
[9]
http://www.useit.com/
[10]
http://www.kaushik.net/avinash/
[11]
http://giraffeforum.com/
Popis změny, inovace:
Vytvoření kurzu v systému Moodle, vytvoření studijního materiálu v elektronické podobě v angličtině
(nový předmět) – studijní materiály v cizím jazyce.
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Rešeršní strategie a informační podpora
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2013/14, zimní semestr
povinný, existující předmět, anglicky
1+2
PhDr. Jindra Planková, Ph.D.

Anotace:
Seznámení s metodami vyhledávání v dialogových informačních rešeršních systémech a službách
s důrazem na bibliografické systémy, s metodami základního vyhledávání a s principy tvorby rešeršních
strategií. Teorie a praxe rešeršní činnosti (vyhledávání a vyhledávacích metod), praktické zvládnutí přístupu do bází dat vybraných informačních systémů u nás i ve světě včetně typických vyhledávacích
systémů pro práci s bázemi dat na CD-ROM a v systémech přístupných na WWW. Zaměření zejména na
velké nebo významné databáze v oborech vědy, techniky a ekonomiky univerzálního, polytematického
a specializovaného charakteru. V rámci semináře zvládnout přístup do bází dat vybraných bibliografických informačních systémů u nás i ve světě.
Sylabus:
1.
Definice základních pojmů, význam rešeršní činnosti a rešeršních služeb
2.
Typologie rešerší v automatizovaných informačních systémech
3.
Uživatel, informační specialista, pracoviště přístupu do informačních zdrojů
4.
Informační zdroje a jejich zjišťování
5.
Zásady rešeršní strategie a základní procesy a operace rešeršování
6.
Zpracování výstupních informací.
7.
Legislativně právní aspekty využívání dokumentů získaných z dialogových informačních zdrojů
nebo ze zdrojů na CD-ROM
Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

CONVEY, J. Online information retrieval: an introductory manual to principles and practice. 3rd
ed. London: Bingley, 1989. 269 s.
FRANTS, V. I.; SHAPIRO, J.; VOISKUNSKI, V.G. Automated information retrieval. San Diego: Academic Press, 1997. XIV, 365 s.
ČSN ISO 690. Bibliografické citace: obsah, forma a struktura. 1996-1999.
PAPÍK, R.; MICHALÍK, P.; MICHALÍK, P.; NOVÁČEK, L. Internet – ekonomické, marketingové a finanční aplikace. Strategie vyhledávání a prezentace. Praha: EKOPRESS 1998. 220 s.
PAPÍK, R. Trendy v rozvoji informačních služeb. In: Automatizace knihovnických procesů. Sborník ze 7. ročníku semináře pořádaného ve dnech 9. - 10. 6. 1999 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: EKAS 1999, s. 23-26.
VLASÁK, R. Světový informační průmysl. Praha: Karolinum 1999. 341 s.

Popis změny, inovace:
Vytvoření studijního materiálu v hypertextové podobě – elektronický kurz v systému Moodle.
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Rozpoznávání obrazu (přednášky)
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2013/14, zimní semestr
povinný, existující předmět, česky
2+2, ale inovace pouze 2+0
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Anotace:
Předmět Rozpoznávání obrazu se zabývá zpracováním digitálního obrazu, klasifikací objektů digitálního
obrazu a porozumění obsahu dig. obrazu. První část přednášek se zabývá způsoby pořízení digitálního
obrazu a jeho diskrétní reprezentací. Stěžejní kapitoly jsou cíleny na jednotlivé fáze zpracování obrazu –
od předzpracování, filtrace až po problematiku segmentace a porozumění obsahu obrazu pomocí klasifikátorů s příznakovou analýzou segmentovaných dat.
Sylabus:
1.
Matematický popis obrazu spojitý a diskrétní, fyziologické a psychické aspekty vidění
2.
Matematický model černobílého a barevného vidění, typy obrazů a zařízení pro jejich snímání.
3.
Lineární operátory, sčítání, konvoluce obrazu, cyklická konvoluce, hraniční podmínkyh
4.
Fourierova transformace, Haarova, Hadamardova transformace, konvoluční teorém
5.
Vzorkování, aliasing, antialisingový filtr, rekonstrukce obrazu, příklady rekonstrukčních filtrů
6.
Číslicová filtrace šumu, ostření obrazu a vyjasnění hran, fuzzy filtrace, histogram a jeho vyrovnání.
7.
Segmentace obrazu prahováním, adaptivní prahování, sledování hranice, segmentace narůstáním a štěpením oblastí, přímým srovnáním se vzorem, segmentace fuzzy pravidlovým systémem.
8.
Matematická a fuzzy matematická morfologie, homotopický strom, skeletonizace, dilatace,
eroze, uzavření a otevření.
9.
Houghova transformace, aproximace čar, kruhových úseků
10.
Detekce příznaků, globální a lokální příznaky, příznaky vycházející z intensity pixelu, popisu
hranic, eulerovo číslo, příznaky charakterizující textury, polygonální reprezentace.
11.
Popisu regionů, indexace regionů, skalární popisy, momenty, evaluace příznaků, nezávislost vůči transformacím obrazu.
12.
Rozpoznávání vzorů, příznakové statistické metody, nastavení klasifikátoru, shluková analýza,
rozpoznání pomocí etalonu, neuronové a fuzzy neuronové klasifikátory
Literatura:
[1]
HARALICK, R. M. – SHAPIRO, L. G. Computer and Robot Vision. New York: Addison-Wesley,
1992.
[2]
PRATT, W. K. Digital Image Processing, Second Edition. New York: Wiley-Interscience, 1991.
[3]
SCHLESINGER, M.I. – HLAVÁČ, V. Deset přednášek z teorie statistického a strukturního
rozpoznávání. Praha: ČVUT, 1999.
[4]
ŠONKA, M. – HLAVÁČ, V. Počítačové vidění. Praha: Grada, 1992.
[5]
ŠONKA, M. – HLAVÁČ, V. – BOYLE, R. Image Processing, Analysis and Machine Vision. Boston:
PWS, 1998.
[6]
Sojka E.: Zpracování digitálního obrazu. VŠB, 2000, ISBN 80-7078-746-5. Dostupné na
http://mrl.cs.vsb.cz/people/sojka/dzo/digitalni_zpracovani_obrazu.pdf
[7]
KERRE E. – NACHTGEAL M. Fuzzy Techniques in Image Processing. Springer, 2000
[8]
DOBEŠ, M.: Zpracování obrazu a algoritmy v C#. BEN, 2008, ISBN 978-80-7300-233-6.
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[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

ŠÍMA, J.: Teoretické otázky neuronových sítí, 1996, ISBN 80-85863-18-9.
ŽÁRA, Jiří, SOCHOR, Jiří, FELKEL, Petr, BENEŠ, Bedřich. Moderní počítačová grafika. 2. vydání.
Computer Press, 2005 , ISBN 978-80-2510-454-5.
DOUGHERTY, G.: Digital Image Processing for Medical Applications, 1st Edition, Cambridge
University Press, 2009, Oxford, ISBN: 978-0521860857, 462 p.
PRINCIPE, J. C., EULIANO, N. R., LEFEBVRE, W. C. Neural and Adaptive Systems: Fundamentals
Through Simulations. 2000, John Wiley & Sons, Inc.
SZELISKI, Richard. Computer Vision: Algorithms and Applications. draft version, Springer and
Microsoft Research [online]. 2010 [cit. 29.1. 2013]. Dostupné z: http://szeliski.org/Book/

Popis změny, inovace:
Vytvoření studijních materiálů pro přednášky z předmětu Rozpoznávání obrazu, zveřejnění na stránce
předmětu v systému Moodle.
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Teorie vyčíslitelnosti a složitosti
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2013/14, zimní semestr
povinný, existující předmět, česky
2+2
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (přednášky),
RNDr. Miroslav Langer, Ph.D. (cvičení)

Anotace:
Jsou předvedeny základní abstraktní modely výpočtu - Turingův stroj a stroj RAM. Na jejich bázi je vybudován koncept strojové vyčíslitelnosti, ukázána existence nevyčíslitelných problémů a jejich typické
příklady. Dále je zavedena asymptotická výpočetní složitost algoritmů, umožňující porovnávat spotřebu
paměti a strojového času bez vazby na konkrétní počítač.
Sylabus:
První část předmětu se zabývá teorií vyčíslitelnosti, tedy, stručně řečeno, které problémy jsou řešitelné
(vyčíslitelné) pomocí strojů (počítačů), které ne a proč tomu tak je. Ve druhé části pak je pozornost
zaměřena pouze na vyčíslitelné problémy, konkrétně na spotřebu paměti a času nutnou k vyřešení,
a tomu odpovídající dělení problémů do kategorií podle obtížnosti.
Osnova:
1.
Modely abstraktního počítače, Turingova - Churchova teze. Turingův stroj.
2.
Varianty Turingova stroje, nedeterministický Turingův stroj, univerzální Turingův stroj.
3.
Rekurzívní a rekurzívně spočetné množiny, rozhodnutelné a nerozhodnutelné problémy.
4.
Metoda diagonalizace a metoda redukce.
5.
Riceova věta, aplikace teorie vyčíslitelnosti v praxi.
6.
Úvod do výpočetní složitosti, výčet složitosti základních programových konstrukcí, příklady.
7.
Třídy DTIME a DSPACE. Vztah deterministických a netederministických Turingových strojů, třídy
NTIME a NSPACE.
8.
Stroj RAM a jeho výpočetní složitost. Ekvivalence Turingových strojů a RAM.
9.
Věta o urychlení a věta o kompresi, jejich důsledky.
10.
Časová a prostorová hierarchie, základní složitostní třídy.
11.
Vztahy časových a prostorových složitostních tříd.
12.
Redukovatelnost a úplnost, NP úplné problémy.
Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]

ČERNÁ, I. Úvod do teórie zložitosti. Brno: Skripta FI MU, 1993.
SIPSER, M. Introduction to the Theory of Computation. Boston: Course Technology, 2006.
SOSÍK, P. Teorie vyčíslitelnosti. Online studijní text, Opava: FPF SU, 2006.
WIEDERMANN, J. Teorie složitosti sekvenčních a paralelních výpočtů. Online studijní text. ÚI AV
ČR, Praha.

Popis změny, inovace:
Inovace stávajících stránek v systému Moodle s informacemi k předmětu, inovace stávajícího studijního
textu k teorii vyčíslitelnosti, zcela nové materiály k teorii složitosti.

