
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 rozhraní,
návrh uživatelského rozhraní, psychologie v HCI.

Po slá ní
• Vychovávat absolventy s vynikající úrovní znalostí a vysokým potenciálem uplatnění v praxi.

• Podílet se na aktuálním výzkumu v oboru počítačové grafiky a interakce.

• Publikovat na významných zahraničních konferencích a v prestižních časopisech.

• Podporovat výuku a výzkum prostřednictvím projektů grantových agentur a komerčních subjektů.

• Spolupracovat ve výzkumu a výuce s tuzemskými a zahraničními partnery.

Ve de ní ka ted ry
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Žára, CSc., zástupce vedoucího: prof. Ing. Pavel Slavík, CSc.,
vedoucí skupin: Ing. Jiří Bittner, Ph.D., Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D., Ing. Roman Berka, Ph.D., 
pedagogika: Ing. Petr Felkel, Ph.D., tajemník: Mgr. Zuzana Žďárská

Vý znam né te o re tic ké vý sled ky 
• Metoda zprostředkování informace nevidomým prostřednictvím tepelných vjemů

• Metoda alternativního vstupu textu pro fyzicky postižené 

• Metoda umožňující dodat trojrozměrný vzhled do ručně kreslených filmů

• Plně automatická syntéza kompletní animace založená na příkladu

• Efektivní hierarchické datové struktury pro metody vrhání paprsků

Vý znam né apli kač ní vý sled ky
• Prototyp softwaru pro snímání pohybu lidského těla bez použití speciálních značek

• Software pro realistickou syntézu obrazu - Global Illumination Rendering Toolkit

Vý znam né prů mys lo vé re a li za ce
• Další prodané licence patentu GridCut

• Prodej software LazyBrush, TexToons

• Vizualizace virtuálních prototypů automobilů - zakázkový vývoj pro Škoda Auto a.s.

Vý znam né pu b li ka ce
• Jan Balata, Ladislav Čmolík, Zdeněk Míkovec: „On the Selection of 2D Objects Using External Labeling”, 

Proceedings of SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 2255-2258, 2014.

• Jan Balata, Jakub Franc, Zdeněk Míkovec, Pavel Slavík: „Collaborative Navigation of Visually Impaired”, 
Journal on Multimodal User Interfaces 8(2):175-185, 2014.

• Jiří Danihelka, Lukáš Kencl, Jiří Žára: „Stateless generation of distributed virtual worlds”, Computers
& Graphics 44(1):33-44, 2014.

• Jakub Fišer, Michal Lukáč, Ondřej Jamriška, Martin Čadík, Yotam Gingold, Paul Asente, Daniel Sýkora:
„Color Me Noisy: Example-based Rendering of Hand-colored Animations with Temporal Noise
Control”, Computer Graphics Forum (Proceedings of EGSR 2014) 33(4):1-10, 2014.
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• Daniel Sýkora, Ladislav Kavan, Martin Čadík, Ondřej Jamriška, Alec
Jacobson, Brian Whited, Maryann Simmons, Olga Sorkine-Hornung:
„Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects
to Hand-Drawn Characters”, ACM Transactions on Graphics 33(2):16, 2014.

Vý zkum
• Uživatelská rozhraní pro postižené uživatele

• Efektivní metody syntézy obrazu

• Progresivní metody pro tvorbu animovaných filmů

Vý znam né pro jek ty
• TAČR TE01020415 - V3C: Centrum kompetence ve zpracování vizuálních

informací (V3C - Visual Computing Competence Center). 2012-2019

• GAP202/12/2413 – OPALIS: Optimální algoritmy pro syntézu obrazu.
2012-2014

• MK-S 127/2012 OVV - IT JAKUB: Informační technologie ve službách
jazykového kulturního bohatství. 2012-2015

• LH12070 MŠMT - TextAble: Výzkum metod psaní a editace textu pro
pohybově postižené uživatele. 2012-2014

• GA14-19213S – BINGO: Mobilní měření, komprese a syntéza obrazu pro
prostorově proměnnou reflektanci materiálů. 2014-2016

Spon zo ři a hlav ní part ne ři
• Sponzoři: Adobe, IBM, Škoda Auto, Etnetera a.s., Seznam.cz, CESNET,

Rockwell Automation, O2 Telefónica

• Partneři: AV ČR Praha, HTW Dresden, TU Wien, ZČU Plzeň, VUT Brno, MU
Brno, UK Bratislava, ETH Zurich, Disney Research, University of
Pennsylvania, George Mason University, TVPaint Developpement

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. programu Softwarové technologie a management (STM): obor Web
a multimédia

• v programu Otevřená informatika (OI): obory Softwarové systémy (Bc),
Počítačová grafika a interakce (Mgr), Softwarové inženýrství (Mgr)

• na Fakultě informačních technologií (FIT), obor Web a multimédia

• podíleli jsme se na přípravě nového bakalářského programu SIT 

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 2014 řada aktivit, mj.:

• Projekt In Between a Women (Berrak Yedek) – spolupráce na tanečním
projektu (předpremiéra 5. 11. 2014 IIM, premiéra 7. 11. 2014 Bratislava)

• HAMU k 17. listopadu – Malostranské náměstí – Taneční představení „17“
(17. 11. 2014)

• Cafe Neu Romance – robotický festival ve spolupráci s dánskou skupinou
Vive Les Robots! (26.–29. 11. 2014)

• Interaktivní instalace Nejasný předmět touhy od akademické malířky Lucie
Svobodové, 12 .03.–25. 04. 2014, Nau Gallery

• Multimediální instalace Maxwellova rovnice, Lucie Svobodová,
01. 10. 2014– 11. 01. 2015, Národní galerie v Praze, Veletržní palác
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