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Předměty∗ zajišťované

Centrem strojového vnímání
při katedře kybernetiky, FEL

∗Výčet není zcela kompletní

http://cmp.felk.cvut.cz
http://cmp.felk.cvut.cz
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X383ZS1— Zpracování signálu a obrazu

� Povinný předmět, 6. semestr bak. studia.

� Přednášející pro obrazovou část prof. Václav Hlaváč.

� Cvičení zaměřeno na řešení praktických problémů.

� Zpracovává obraz na signálové úrovni.

� Vylepšení vizuální kvality, komprese . . .

� . . . jinými slovy, dozvíte se, co se vlastně děje uvnitř digitálních
fotoaparátů.

1http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/53/p15389.html

http://cmp.felk.cvut.cz
http://cmp.felk.cvut.cz/hlavac
http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/ZSO/
http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/53/p15389.html
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X383ZS — Zpracování signálu a obrazu

Původní obrázek. Výsledek homomorfické filtrace.

Současná úprava tonality a zaostření.

http://cmp.felk.cvut.cz
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X33ZS1, X33ZS22— Zobrazovací systémy v
lékařství

� Závazné pro mag. obor Biomedicínské inženýrství ve 3. a 4. semetru
mag. studia.

� Přednášející Jan Kybic.

� Vše o obrazech v medicíně, od principů snímání . . .

� . . . přes zlepšování visuální kvality po automatickou registraci
multimodálních obrazů a mnohé další.

2X33ZS1: http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/90/p19076.html
X33ZS2: http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/90/p19019.html

http://cmp.felk.cvut.cz
http://cmp.felk.cvut.cz/~kybic
http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/90/p19076.html
http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/90/p19019.html
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X33ZS1, X33ZS2 — Zobrazovací systémy v
lékařství

http://cmp.felk.cvut.cz
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X33ZS1, X33ZS2 — Zobrazovací systémy v
lékařství

http://cmp.felk.cvut.cz
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X33ZS1, X33ZS2 — Zobrazovací systémy v
lékařství

http://cmp.felk.cvut.cz
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X33RPZ, X33RZO — Rozpoznávání

X33RPZ3 — Rozpoznávání
� Povinně volitelný ve 2. semestru magisterského studia pro obor
Kybernetika a měření.

� Přednáší doc. Jiří Matas
� Automatické rozpoznávání, nejen v obrazech, . . .
� pro vás: Chtěli byste umět nalézt všechny obrázky hradů ve vašem
archivu obrázků?

� pro průmysl: nalezení všech tváří v obraze, identifikace, autentikace,
biometrie, rozpoznání značek (uloha typu OCR na cvičení X33KUI)

X33RZO4 — Rozpoznávání a zpracování obrazu
� Závazný pro magisterský obor Biomedicínké inženýrství ve 3. semestru
mag. studia.

� Přednášející doc. Jiří Matas a prof. Václav Hlaváč
3http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/46/p14695.html
4http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/62/p16276.html

http://cmp.felk.cvut.cz
http://cmp.felk.cvut.cz/~matas
http://cmp.felk.cvut.cz/~matas
http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac
http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/46/p14695.html
http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/62/p16276.html
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X33RPZ — Rozpoznávání

Video: jednosměrka Video: omezená rychlost

Rozpoznávání v reálném čase jako pomůcka pro řidiče.

Detekce obličejů (hlav). On-line demo, kde si můžete
vyzkoušet vlastní obrázky.

http://cmp.felk.cvut.cz
http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/Demos/Videos/jednosmerka1.avi
http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/Demos/Videos/rychlost.avi
http://cmp.felk.cvut.cz/demos/FaceDetection/
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X33PVI, X33PVR — 3D vidění, porozumění
obrazu

X33PVI5 — Počítačové vidění pro informatiku

� Povinně volitelný ve 4. semestru pro magisterský obor Výpočetní
technika

� Přednášející Tomáš Pajdla.

X33PVR6 — Počítačové vidění a virtuální realita

� Povinně volitelný ve 3. semestru pro magisterský obor Kybernetika a
měření. Též v celofakultní nabídce v 2. semestru ostatních
magisterských oborů.

� Přednášející prof. Václav Hlaváč

5http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/59/p15958.html
6http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/46/p14690.html

http://cmp.felk.cvut.cz
http://cmp.felk.cvut.cz/~pajdla
http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac
http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/59/p15958.html
http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/46/p14690.html
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X33PVR — porozumění scéně

Video: sledování osoby

http://cmp.felk.cvut.cz
http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/Demos/Videos/G9track3Dbirdview5.avi
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X33PVI, X33PVR — 3D vidění . . .

http://cmp.felk.cvut.cz
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X33PVI, X33PVR — 3D vidění . . .

http://cmp.felk.cvut.cz
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X33PVI, X33PVR — 3D vidění . . .

http://cmp.felk.cvut.cz
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X33PVI, X33PVR — 3D vidění . . .

Video: Automatická rekonstrukce z fotografií

http://cmp.felk.cvut.cz
http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/courses/Demos/Videos/rotunda3.avi
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X33ROB, X33IRO — Robotika, Inteligentní
robotika

X33ROB7 — Robotika

� Povinně volitelný pro bakalářský obor kybernetika a měření v 6.
semestru a v celofakultní nabídce pro mnoho magisterských oborů.

� Přednášející Vladimír Smutný

� Druhy robotů, jak je popsat matematicky, jak je řídit . . .

X33IRO8 — Inteligentní robotika

� Povinný pro magisterský obor Kybernetika a měření ve 3. semestru
mag. studia. Povinně volitelný pro další mag. obory

� Přednáší Tomáš Pajdla

� Řízení robotů, automatické metody kalibrace, navigace, prohledávání
stavového prostoru.

7http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/46/p14693.html
8http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/47/p14770.html

http://cmp.felk.cvut.cz
http://cmp.felk.cvut.cz/~smutny
http://cmp.felk.cvut.cz/~pajdla
http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/46/p14693.html
http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/01/47/p14770.html
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X33ROB, X33IRO — Robotika, teorie

http://cmp.felk.cvut.cz
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X33ROB, X33IRO — Robotika, aplikace

http://cmp.felk.cvut.cz
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X33ROB, X33IRO — Robotika, aplikace

http://cmp.felk.cvut.cz
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Více . . .

Demostrace aplikací, výzkumných výsledků

http://cmp.felk.cvut.cz
http://cmp.felk.cvut.cz/demos
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