
Ka ted ra po čí ta čo vé gra fi ky a in terak ce

Obor
Pro gra mo vá ní gra fi ky, mul ti me di ál ní a gra fic ké apli ka ce, 3D mo de lo vá ní a vir tu ál ní re a li ta, po čí ta čo vé hry
a ani ma ce, gra fic ká tvor ba, di gi tál ní zpra co vá ní ob ra zu. Al go ritmy po čí ta čo vé gra fi ky, vý po čet ní ge o me t rie,
re a lis tic ká syn té za ob ra zu, in ter me di ál ní tvor ba a tech no lo gie, da to vé struk tu ry poč. gra fi ky, vi zu a li za ce, in ter -
ak tiv ní edi ta ce ob ra zu, obec né vý počty na GPU. Tvor ba mo bil ních apli ka cí, tes to vá ní uživa tel ské ho roz hra ní,
ná vrh uživa tel ské ho roz hra ní, psy cho lo gie v HCI.

Po slá ní
• Vy cho vá vat ab sol ven ty s vy ni ka jí cí úrov ní zna los tí a vy so kým po ten ci á lem uplat ně ní v pra xi.

• Po dí let se na ak tu ál ním vý zku mu v obo ru po čí ta čo vé gra fi ky a in terak ce.

• Pu b li ko vat na vý znam ných za hra nič ních kon fe ren cích a v pres tižních ča so pi sech.

• Pod po ro vat vý u ku a vý zkum pro střed nic tvím pro jek tů gran to vých agen tur a ko merč ních sub jek tů.

• Spo lu pra co vat ve vý zku mu a vý u ce s tu zem ský mi a za hra nič ní mi part ne ry.

Ve de ní ka ted ry
Ve dou cí: prof. Ing. Jiří Žára, CSc., zá stup ce ve dou cí ho: prof. Ing. Pa vel Sla vík, CSc., ve dou cí sku pin: Ing. Jiří
Bitt ner, Ph.D., Ing. Zde něk Mí ko vec, Ph.D., Ing. Ro man Ber ka, Ph.D., pe da go gi ka: Ing. Petr Fel kel, Ph.D.,
ta jem ník: Mgr. Ale na Ze le ná, Ph.D.

Vý znam né te o re tic ké vý sled ky
• Me to da zpro střed ko vá ní in for ma ce ne vi do mým pro střed nic tvím te pel ných vje mů

• Me to da al ter na tiv ní ho vstu pu tex tu pro fy zic ky po stižené 

• Po stup pro zrych le ní tvor by ani mo va ných fil mů 

• Zrych le ní ren de rin gu v kom plex ních scé nách 

Vý znam né apli kač ní vý sled ky
• Pro to typ hry ovlá da né ter mo-hap tic kým roz hra ním

• Soft ware pro re a lis tic kou syn té zu ob ra zu - Glo bal Il lu mi nati on Ren de ring Tool kit

Vý znam né prů mys lo vé re a li za ce
• Pro da né li cen ce pa ten tu Grid Cut

• Pro dej SW La zy Brush, Tex To ons

• Soft ware pro si mu la ci jízdy vo zi dla - za káz ko vý vý voj pro Ško da Auto a.s.

Vý znam né pu b li ka ce
• I. Malý, Z. Mí ko vec, J. Vy str čil, J. Franc, P. Sla vík „An eva luati on tool for re search of user be ha vi or in a re a -

lis tic mo bi le en vi ron ment”, Per so nal and Ubiqu i tous Com pu ting. 2013, vol. 17, no. 1, p. 3 – 14.

• J. Bitt ner, M. Ha pa la, V. Ha vran „Fast In ser ti on-Based Op ti mi zati on of Boun ding Vo lu me Hi e rar chi es”,
COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2013, vol. 32, no. 1, p. 85 – 100.

• M. Lukáč, J. Fi šer, J.-C. Ba zin, O. Ja mriš ka, A. Sor ki ne-Hor nung, D. Sý ko ra „Pa in ting by Fe a tu re: Tex tu re
Boun da ries for Exam ple-based Image Creati on”, ACM Trans acti ons on Gra phics (TOG). 2013, vol. 32,
no. 4, ar ticle 116.

• T. Ba rák, J. Bitt ner, V. Ha vran „Tem po ral ly Co he rent Adap ti ve Sam pling for Im per fect Sha dow Maps”,
COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2013, vol. 32, no. 4, p. 87 – 96.

• M. Vin kler, J. Bitt ner, V. Ha vran, M. Ha pa la „Mas si ve ly Pa ral lel Hi e rar chi cal Sce ne Pro ces sing with Ap pli -
cati ons in Ren de ring”, COMPUTER GRAPHICS FORUM. 2013, vol. 32, no. 8, p.13 – 25.
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• D. Sý ko ra, J. Din g li a na „Com pu ter-As si s ted Re pur po sing of Existing Ani mati -
ons”, Image and Vi deo-based Ar tis tic Sty li sati on. Sprin ger 2013, vol.42 (book
chapter), p.285 – 308.

Vý zkum
• Uživa tel ská roz hra ní pro po stižené uživa te le

• Efek tiv ní me to dy syn té zy ob ra zu

• Pro gre siv ní me to dy pro tvor bu ani mo va ných fil mů

Vý znam né pro jek ty
• TAČR TE01020415 - V3C: Cen t rum kom pe ten ce ve zpra co vá ní vi zu ál ních in -

for ma cí (V3C - Vi su al Com pu ting Com pe ten ce Cen ter). 2012–2019

• EU FP7-ICT-247765 – VERITAS: Vir tu al and Aug men ted En vi ron ments and Re -
a lis tic User In teracti ons To achi e ve Em bed ded Ac ces si bi li ty De signS.
2010–2013

• GAP202/11/1883 – ARGIE: Glo bál ní osvět lo vá ní pro roz ší ře nou re a li tu
v obec ných pro stře dích. 2011–2013

• GAP202/12/2413 – OPALIS: Op ti mál ní al go ritmy pro syn té zu ob ra zu.
2012–2014

• MK-S 127/2012 OVV - IT JAKUB: In for mač ní tech no lo gie ve službách ja zy ko -
vé ho kul tur ní ho bo hat ství. 2012–2015

• LH12070 MŠMT - Tex tA ble: Vý zkum me tod psa ní a edi ta ce tex tu pro po hy bo -
vě po stižené uživa te le. 2012–2014

Spon zo ři a hlav ní part ne ři
• Spon zo ři: Ado be, Sun sec s.r.o., IBM, Ško da auto, Et ne te ra a.s., Se znam.cz,

CESNET, Roc kwell Au to mati on, O2 Te le fó ni ca

• Part ne ři: AV ČR, HTW Dre sden, TU Wien - In sti tut für Com pu ter gra phik und
Al go ri thmen, FAV ZČU v Plzni, FIT VUT v Brně, FU MU Brno, UK v Bra ti sla vě,
ETH Zu rich, Disney Re search, TVPa int

Vý u ka
Učí me před mě ty z ob las ti po čí ta čo vé gra fi ky a in terak ce: 

• v bak. pro gra mu Soft wa ro vé tech no lo gie a ma nage ment (STM): obor Web
a mul ti mé dia

• v pro gra mu Ote vře ná in for ma ti ka (OI): obo ry Soft wa ro vé sys té my (Bc), Po čí -
ta čo vá gra fi ka (Mgr), Soft wa ro vé inženýrství a in terak ce (Mgr)

• na Fa kul tě in for mač ních tech no lo gií (FIT), obor Web a mul ti mé dia

Dal ší ak ti vi ty
V rám ci spo leč né ho pra co viš tě ČVUT a AMU - In sti tu tu in ter mé dií, kte ré je sou -
čás tí ka ted ry, pro bí ha la v roce 2013 řada ak ti vit, mj.:

• Spo lu prá ce se sku pi nou B. Mazúcha a D. Gre go ra na před sta ve ní na mo ti vy
Vác la va Hav la - An ti kó dy, pre mi é ra 21. 3. 2013 Nová scé na ND.

• Tech nic ká re a li za ce in sta la ce - Zóna stu den ta VŠUP Ja ku ba Jan sy v rám ci fes -
ti va lu ENTER (4.–12. 4.) - gra fic ký zá znam bi osig ná lů rost lin.

• Pre zen ta ce na prv ním 3D fil mo vém fes ti va lu v pražské Lu cer ně - Mra mo ro vý
sál (26.–28. 4.) - mo bil ní ver ze za ří ze ní pro vir tu ál ní re a li tu – CAVE.

• Hu deb ní pre zen ta ce Mat thewa Go od hear ta, skla da te le a zvu ko vé ho uměl ce
z Hu deb ní aka de mie v Ber ke ley - ve spo lu prá ci s FAMU.

• Pro jek ty stu den tů Fa kul ty ar chi tek tu ry - Fes ti val De sign Blok 2013 - Era Svět.

• Re a li za ce SGS pro jek tu FAMU - Psy cho ki ne sis - zvu ko vá in ter pre ta ce bi osig ná lů
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