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Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze vzniklo nové 
vědecké centrum. Zabývá se umělou inteligencí. 
Praha, 29. srpna 2016 – Vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého 
učení technického v Praze založili nové výzkumné centrum Artificial 
Intelligence Center (AI Center). To navazuje na činnost Centra agentních 
technologií při katedře počítačů a jeho hlavním posláním bude provozování 
základního i aplikovaného výzkumu v oblasti umělé inteligence, průmyslové 
spolupráce a transferu technologií umělé inteligence.  

Celkem 35 vědců a doktorandů se v nově založeném centru zabývá problematikou 
teorie her, multiagentními simulacemi, inteligentním plánováním, strojovým učením, 
aplikacemi umělé inteligence ve výpočetní robotice a dronech, inteligntními 
dopravními systémy budoucnosti (od leteckého provozu až po cyklistiku), nebo 
kybernetickou bezpečností a ochranou kritických infrastruktur. Pro každou 
z uvedených oblastí byla vytvořena zvláštní výzkumná skupina. 

Zakladatel AI Centra a vedoucí katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v 
Praze prof. Michal Pěchouček ke vzniku nového pracoviště říká: „Chceme navázat 
na technologické úspěchy Centra agentních technologií, které je známo jak jednou 
z nejrozsáhlejších výzkumných spoluprací s americkými obranými složkami ve 
střední Evropě, tak i efektivním partnerstvím s průmyslem a zakládáním úspěšných 
startupových společností. Výzkumně se však pracoviště za poslední léta výrazně 
rozrostlo a jeho význam zdaleka přesahuje multiagentní systémy. Synergie dílčích 
témat umělé inteligence zároveň dává pracovišti možnost stavět rozsáhlé systémy 
a řešit komplexní problémy.“ 

Pracoviště je financováno z amerických vládních agentur, projektů agentury GAČR, 
evropských výzkumných projektů, ale i od průmyslových partnerů jako jsou například 
CISCO Systems, Google, Foxcon nebo Procter and Gamble. 

Další informace o Artificial Intelligence Centre naleznete na stránce: 
http://aic.fel.cvut.cz/ 

Kontakt pro média: 
Ing. Libuše Petržílková  
PR manažerka a tisková mluvčí 
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ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 
tel.: 224 355 620 
mobil: 731 077 387 
 
 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 
Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná  
a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) 
a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 
119 studijních programů a v rámci nich 442 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, 
vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle 
přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2015 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University 
Rankings, které zahrnuje více než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 451 – 460. místě. 
V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, 
v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti  „Computer Science and Information 
Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a 
„Physics and Astronomy“. 


