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Potřebujeme, aby Česko vystupovalo v oblasti 
umělé inteligence jednotně, říká AICZECHIA 
 

17. června se v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky 

a kybernetiky (CIIRC ČVUT) konala 3. plenární schůze platformy 

AICZECHIA, která vyslala do českého prostoru jasný vzkaz: je nezbytné, 

aby Česko vystupovalo v oblasti umělé inteligence navenek jednotně 

a s jasnou vizí a podporou vlády. Je to základní podmínkou pro 

úspěšnou implementaci Národní strategie pro umělou inteligenci (NAIS) 

v České republice a získání podpory v rámci Evropské unie či 

organizací jako jsou ELLIS a CLAIRE.  AICZECHIA usiluje o to stát se 

respektovaným akademickým partnerem vládních orgánů při naplňování 

NAIS. 

  

Na úvod jednání vystoupil s krátkým proslovem Tomáš Mikolov, velmi 

úspěšný výzkumník v oblasti AI a Laureát Ceny Neuron za významný 

vědecký objev za rok 2018. Zaměřil se na to, jak zvýraznit pozici 

českého výzkumu v AI ve světě. 

 

Jednání se účastnila i Ing. Veronika Kramaříková, MBA, ředitelka 

Odboru strategie Ministerstva průmyslu a obchodu, která informovala 

o možnostech podpory AI projektů ze strany státní administrativy a 

která potvrdila i potřebu, aby Česká republika vystupovala 

v záležitostech AI navenek jednotně. Jen tak bude možné v Česku 

vybudovat Evropské centrum excelence.   

 

Zároveň na tomto setkání navrhl dočasný vedoucí iniciativy profesor 

Vladimír Mařík, aby se vedení AICZECHIA ujala silná vedoucí osobnost, 

která bude reprezentovat celou vědeckou obec v oblasti umělé 

https://www.nfneuron.cz/cs/vedci/laureati-ceny-neuron-za-vyznamny-vedecky-objev
https://www.nfneuron.cz/cs/vedci/laureati-ceny-neuron-za-vyznamny-vedecky-objev
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inteligence napříč Českou republikou. „Rád bych, abychom zde v České 

republice nalezli ten správný konsenzus mezi představiteli základního 

i aplikovaného výzkumu, mezi pražskými pracovišti a laboratořemi 

mimopražskými. Kvalitní vědecké osobnosti i prokazatelné výsledky tu 

rozhodně máme, jde o to, vše optimálně pospojovat,“ řekl 

Mařík.  Navrhl, aby novým předsedou byl zvolen doc. Jan Černocký 

z FIT VUT Brno. 

 

Důležitými partnery pro diseminaci umělé inteligence jsou i Digitální 

inovační huby pro AI, zatím jediný v Česku sídlí právě na CIIRC ČVUT, 

který je připraven spolupracovat s centry umělé inteligence nejen 

v rámci ČR, ale už nyní spolupracuje s těmito huby v rámci Evropy. 

Na konci května se na CIIRC konalo setkání Digitálních inovačních 

hubů, které zde jednaly o spolupráci a společných aktivitách.  

foto: ©CIIRC ČVUT 2019, profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel 

CIIRC ČVUT a ing. Veronika Kramaříková, MBA, ředitelka Odboru 

strategie Ministerstva průmyslu a obchodu 
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foto ©CIIRC ČVUT 2019, zleva profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel 

CIIRC ČVUT, ing. Veronika Kramaříková, MBA, ředitelka Odboru 

strategie Ministerstva průmyslu a obchodu a doc. Jan Černocký, FIT 

VUT Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto ©CIIRC ČVUT 2019, zleva Ing. Veronika Kramaříková, MBA, 

ředitelka Odboru strategie Ministerstva průmyslu a obchodu a doc. 

Jan Černocký, FIT VUT Brno. 

 

O platformě AICZECHIA  

 
AICZECHIA  je celonárodní iniciativa pro umělou inteligenci, která byla 
ustavena dne 16. 1. 2019. AICZECHIA je otevřená platforma reprezentovaná 
dnes 42 představiteli uznávaných českých akademických pracovišť a týmů. Jejím 
cílem je stát se respektovanou národní platformou pro spolupráci českých 
pracovišť a týmů působících v oblasti umělé inteligence bez ohledu na hranice 
vědních disciplín a podporovat a naplňovat ve spolupráci s vládními orgány 
Národní inovační strategii. AICZECHIA je členem a partnerem pan-evropské 
sítě CLAIRE. 
 
Součástí platformy AICZECHIA jsou následující vědecké osobnosti z ČVUT: 
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc., prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D., doc. Ing. 
Tomáš Svoboda, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. dr. h. c., prof. Dr. 
Ing. Robert Babuška, Dr. Ing. Josef Šivic, Mgr. Josef Urban, Ph.D., Ing. Jan 
Šedivý, CSc. 
 
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 
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technologií). Studuje na něm přes 16 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 
nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 
studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a 
manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží 
se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na 
následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který 
hodnotil více než 4 700 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS 
World University Rankings je ČVUT mezi 531. – 540. místem a na 9. pozici 
v regionálním hodnocení pro Evropu a Asii. V rámci hodnocení pro „Civil and 
Structural Engineering" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Mechanical, 
Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 201. – 250. místě, „Computer Science 
and Information Systems" na 251. – 300. místě, „Electrical and Electronic 
Engineering“ na 201. – 250. pozici. V oblasti „Mathematics“ na 301. – 350 
místě, „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou 
na 283. příčce, „Architecture/Built Environment“ na 150. – 200. místě 
a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT v Praze na 256. místě. Více 
informací najdete na www.cvut.cz. 

http://www.cvut.cz/

