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Robotika a výzvy pro aplikovaný výzkum
✓ Testbedy - a nový prvek ve výzkumném prostoru
inteligentních systémů, experimentální výrobní linky
vybavené roboty
✓ Testbedy hrají klíčovou roli v posilování tolik potřebné
spolupráce průmyslu a akademického prostředí
✓ Výrobní firmy generují data, IT firmy je analyzují, dodavatelé
výrobních zařízení vyvíjejí nová řešení společně se svými
dodavateli – skvělá synergie pro všechny zúčastněné
✓ Catalyst & AAAI: “AI testbeds must strive to balance tractability

and real-world relevance. Many researchers choose to study
simplified tasks in closed domains, rather than open-ended realworld problems, because toy tasks are more tractable for today’s
methods.”

✓ Kolem tetsbedů je nutné vytvářet celé AI ekosystémy
CIIRC ČVUT
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Budování ekosystému na CIIRC ČVUT
CIIRC systematicky buduje AI EKOSYSTÉM v oblasti průmyslové
výroby, přičemž kombinuje nejrůznější formy financování
Vyvíjí a trvale zdokonaluje TESTBED za podpory Siemens, Škoda
Auto a též T-Mobile
Národní Centrum kompetence „Kybernetika a umělá
intgeligence“ – pomáhá podporovat spolupráci s MSP

European Digital Innovation Hub for AI
Start-upový inkubátor e-club (Factorio, Cencerto.ai,..)
Národní Centrum Průmyslu 4.0: university, MSP, globální
firmy, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy,
Inovační centra, atd.
EU AIT Project “Manufacturing” – 50 účastníků., 330 mil. EUR/5 let
RICAIP EU Project (49 mil. EUR): již běží – 4 partneři: CIIRC
ČVUT, CEITEC VUT Brno, DFKI Saarbruecken, ZEMA Saarbruecken
CIIRC ČVUT

RICAIP: Research and Innovation Center for
Advanced Industrial Production- 26.9.2019
− Hlavní myšlenka: RICAIP se zabývá budováním geograficky
distribuovaného, ale plně VIRTUÁLNĚ INTEGROVANÉHO
TESTBEDU – první experiment 4.9.2017, zahájení 26.9. 2019
− Kompletně nový koncept moderní průmyslové výroby
− Technologie virtualizace, rozšířené reality, 3D tisku, sémantické
znalostní integrace - integrovaný testbed – ambice stát se jádrem
budoucí Evropské výzkumné infrastruktury řízené
neziskovou organizací typu EEIG – 49 mil. EUR dotace
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Integrace robotů
Cenu SPD ČR za Průmysl 4.0 v roce 2020 - integraci průmyslových
robotů z dílny Blumenbecker Prag, CIIRC ČVUT v Praze a Fakulty strojního
inženýrství VUT v Brně – úspora energie - bude dalším klíčovým cílem
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