
1707 Christian Joseph Willenberg dostává císafisk˘
reskript na vyuãování inÏen˘rsk˘m disciplínám.

1718 na základû patentu zakládá âeskou stavovskou
inÏen˘rskou ‰kolu (pfiesnûji Stavovské civilní a vojenské
praÏské inÏen˘rské uãili‰tû).

1803 Franz Joseph rytífi Gerstner ‰kolu reformuje
(moderní obory, nejen vûda, ale i okamÏité uplatnûní
v praxi, ve stylu právû zfiízené francouzské Ecole 
polytechnique), vzniká Stavovsk˘ technick˘ ústav
v Království ãeském v Praze, kterému dnes fiíkáme
Gerstnerova praÏská polytechnika. Sídlo polytechniky bylo v dne‰ní Husovû ulici. Franz
Joseph Gerstner byl astronom, profesor matematiky a mechaniky, vûdec v oboru teorie
vlnûní a hydromechaniky, organizátor vûdeckého Ïivota a prÛmyslu v âechách, autor 
projektu konûspfieÏní Ïeleznice z âesk˘ch Budûjovic do Lince z r.1828. 

1835-47 Na praÏské polytechnice pfiedná‰í jako profesor matematiky 
a praktické geometrie rakousk˘ fyzik Johann Christian Doppler. Formuluje zde jeden 
ze základních fyzikálních zákonÛ - DopplerÛv princip.

1863 Polytechnika dosáhla vysoko‰kolské úrovnû, vyhlá‰en Organick˘ statut, 4 obory
(vodní stavitelství, pozemní stavitelství, strojírenství a chemie), první rektor Karel Kofiistka. 

1869 Po rozporech mezi
ãeskou a nûmeckou ãástí
profesorského sboru
HanserÛv ‰kolní zákon 
rozdûluje polytechniku 
na dvû samostatné ãásti:
ãeskou a nûmeckou. âeská
polytechnika získala nov˘
areál v dne‰ní Resslovû
ulici.

1875 âeská polytechnika je pfiejmenována na Císafisko-královskou ãeskou vysokou
‰kolu technickou v Praze. Je umístûna v novorenesanãní budovû postavené (1870-1874)
na Karlovû námûstí podle návrhu architekta Vojtûcha Ignáce Ullmana. 

1830 - 1908 Karel Václav Emanuel Zenger pfiedná‰í první poznatky o elektro-
technice v rámci technické fyziky pro strojnick˘ obor. Je to v˘znamn˘ ãesk˘ fyzik, jeho
pfiedná‰ky o elektrotechnice nav‰tûvuje i Franti‰ek KfiiÏík.

1884 Karel Domalíp vypisuje první pfiedná‰ku
Elektrotechnika (3+1, nepovinná).

1891 Karel Domalíp zakládá po mnoha intervencích
Karla Václava Emanuela Zengera ve Vídni „Katedru 
pro elektrotechniku“ s laboratofiemi ve zderazském kfiídle
âeské techniky na Karlovû námûstí (dne‰ní budova G).

1901 Karel Domalíp zavádí, stále v rámci strojního
inÏen˘rství, první povinné pfiedná‰ky Elektrotechnika I a II.

1906 Karel Václav Emanuel Zenger a Karel Domalíp
zakládají podle koncepce Ludvíka ·imka Ústav teoretické
a experimentální elektrotechniky, kter˘ je umístûn v nové
budovû (zatím jen dvoupatrové) postavené ve dvofie âeské
techniky na Karlovû námûstí podle návrhu architekta KoÏí‰ka
- dne‰ní budova E.

1909 Prof. Ludvík ·imek, nástupce Karla Domalípa, se
stává fieditelem Ústavu teoretické a experimentální elektro-
techniky. Ke studiu mohou b˘t pfiijímáni i absolventi prÛmy-
slov˘ch ‰kol a Ïeny.

1912 Zaveden obor studia strojního inÏen˘rství
s názvem Elektrotechnika.

1920 Po vzniku âeskoslovenské republiky je ‰kola
pfiejmenována tzv. mal˘m ‰kolsk˘m zákonem na âeské
vysoké uãení technické. Skládá se ze ‰esti ‰kol, mezi
nimi Vysoká ‰kola strojního a elektrotechnického inÏen˘r-
ství ãlenûná na dvû ãásti: oddûlení strojního inÏen˘rství
a oddûlení elektrotechnického inÏen˘rství.

1929 K budovû Ústavu teoretické a experimentální 
elektrotechniky ve dvofie na Karlovû námûstí (dne‰ní 
budova E) jsou dostavûna dal‰í dvû patra.

1939 Spolu s ostatními vysok˘mi ‰kolami je âVUT násilnû
na 6 let zavfieno, coÏ má dalekosáhlé následky: kromû
nevyãísliteln˘ch materiálních ztrát také ãetné obûti na Ïivo-
tech sv˘ch uãitelÛ a studentÛ a nûkolikaletou izolaci 
od v˘voje techniky a vûdy ve svûtû. 

1945 âVUT otevfieno znovu po válce, pfiichází nová generace profesorÛ, Zdenûk Trnka se stává vedoucím Ústavu
teoretické a experimentální elektrotechniky. 

1947 Inspirativní náv‰tûva ZdeÀka Trnky slavné Radiation Laboratory na Massachusetts Institute of Technology
(MIT) v USA. Osobnû se zde setkává s Samuelem Caldwellem, Nathanielem B. Nicholsem a Samuelem Phillipsem.
Seznamuje se s prvním diferenciálním analyzátorem Vanevara Bushe. Po návratu velmi rychle zavádí v˘zkum a v˘uku
regulace (servomechanismÛ) na katedfie.

1947 - 48 Z USA se vrací také Antonín Svoboda, kter˘ na MIT bûhem války 
spolupracoval mimo jiné s Norbertem Wienerem a Johnem von Neumannem. Je autorem
radarem fiízeného protiletadlového zamûfiovaãe pro váleãné lodû, oznaãovaného jako
Mark 56 (zásluÏná medaile od presidenta USA). V USA téÏ napsal první monografii
o principu poãítaãÛ (Computing mechanisms and linkages). V roce 1948 zahájil na katedfie
teoretické elektrotechniky pfiedná‰ky Stroje na zpracování informací (první pfiedná‰ky
o poãítaãích u nás). Pozdûji vyvinul první ãeskoslovensk˘ poãítaã SAPO (SAmoãinn˘
POãítaã). V r. 1963 odchází do druhé emigrace (USA).

1951 Vzniká Fakulta elektrotechnická (FEL) v rámci âVUT. Zdenûk Trnka je jmenován
fiádn˘m profesorem, na katedfie teoretické elektrotechniky zavádí doporuãenou pfiedná‰ku
Servomechanismy, jednotlivé ústavy se mûní na katedry.

1951 Na FEL vytvofiena specializace Mûfiící a fiídicí technika. Zdenûk Trnka zahajuje
pfiedmût Servomechanismy, pfiedná‰í teorii fiízení, operátorové pfienosy, frekvenãní metody
a kritéria stability.

1952 Obor se specializací Mûfiicí a fiídicí technika absolvuje prvních 20 studentÛ.
Katedra teoretické a experimentální elektrotechniky je pfiejmenována na Katedru mûfiení
a automatizace. Tím Katedra teoretické a experimentální elektrotechniky zaniká. Vedoucím
katedry zÛstává Zdenûk Trnka. Tajemníkem katedry s rozsáhl˘mi pravomocemi jmenuje
ZdeÀka Kotka.

1952 - 53 Zdenûk Trnka zakládá Laboratofi pro automatizaci a telemechaniku âSAV,
která je umístûna v prostorách katedry. Pozdûji je pfiemístûna a z laboratofie a dal‰ích 
pracovi‰È âSAV vzniká v roce 1959 Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA). 

1954 Zdenûk Trnka vydává knihu Servomechanismy, která získává mezinárodní vûhlas a v roce 1955 Státní cenu.

1958 Dûkan Zdenûk Pírko vidí dal‰í pÛsobení ZdeÀka Trnky spí‰e v âSAV, ten naopak neoãekávanû argumentuje,
Ïe fakulta postrádá dfiíve zru‰enou Katedru teoretické elektrotechniky a projevuje pfiání ji vést. Tak vzniká opût Katedra
teoretické a experimentální elektrotechniky (vedoucí Zdenûk Trnka) a Katedra mûfiení a automatizace dále pokraãuje 
pod nov˘m jménem Katedra mûfiící techniky a automatizace (vedoucí Zdenûk Kotek).

1958 Katedra mûfiící techniky a automatizace se stává prvním specializovan˘m praco-
vi‰tûm v oboru a je vzorem pro vznikající katedry podobného zamûfiení v celé republice.
Jsou zavedeny nové pfiedmûty Nelineární servomechanismy (Zdenûk Kotek), Návrhy
a regulace, (Vladimír Strejc), Statistické vyrovnávání (Jifií Bene‰), Poãítací mechanismy
a stroje (Antonín Svoboda) a Elektronické pfiístroje (Miloslav Pacák).

1959 Vzniká smûrové studium Automatizaãní technika.

1963 Katedra je pfiejmenována na Katedru fiídicí
techniky a tento název platí dodnes. Poãítaãová
technika, v té dobû pfieváÏnû analogová, byla
souãástí v˘uky a v˘zkumu na katedfie. Nyní se
oddûluje skupina zamûfiená na v˘poãetní techniku
(Oldfiich Koníãek, Václav Nenadál, Josef Krãmáfi
a dal‰í) a vzniká nová Katedra poãítaãÛ (vedoucí
Oldfiich Koníãek). Zdenûk Kotek odjíÏdí na pracovní
stáÏ na Stanford University. Pobyt v USA je zdrojem
inspirací pro budoucí profil katedry.

1965 Vznikají nové vûdní obory: Teoretická kybernetika v rámci fyzikálnû matematick˘ch vûd a Technická kybernetika
v rámci technick˘ch vûd. Po návratu ZdeÀka Kotka z USA vzniká mlad˘ vûdeck˘ t˘m, zamûfien˘ na teorii adaptivních
a uãících se systémÛ. Jsou zavedeny pracovní semináfie (ve spolupráci s ÚTIA) a zahájeny práce na modelech 
zajímav˘ch adaptivních a uãících se systémÛ. Vladimír Strejc postupnû mûní svÛj pfiedmût PrÛmyslové regulace 
na Základy ãíslicové regulace.

1966 Ministerstvo ‰kolství schvaluje nov˘ studijní obor Technická kybernetika se tfiemi zamûfieními: Mûfiicí technika,
¤ídicí technika a Samoãinné poãítaãe.

1967 - 68 Pokraãuje intenzivní v˘zkum v oblasti adaptivních a uãících se systémÛ
pod vedením ZdeÀka Kotka. Je navrÏen a s pouÏitím servomechanick˘ch váhov˘ch ãlenÛ
realizován poprvé umûl˘ neuron ADALINA (Václav Chalupa a Antonín Pospí‰il) podle
Bernarda Widrowa. Neuron je pouÏit k demonstraci procesu uãení pfii fiízení modelu obrá-
ceného kyvadla. Podobné modely budou vznikat na jin˘ch universitách aÏ v prÛbûhu 
80-t˘ch let.

1968 - 69 V první vlnû emigrace po invazi spojeneck˘ch vojsk odcházejí Zdenûk
Mastner - Brown Bowery, D; Lubomír Novák - Xerox, USA; Ale‰ Jefiábek - ASEA, CH;
Juraj Horánsk˘ - Rockwell Automation, USA; Antonín Pospí‰il - Phillips, NL.

1969 Zahájen v˘zkum
nov˘ch elektrochemick˘ch
pamûÈov˘ch prvkÛ, memis-
torÛ (Petr a Ondfiej Vysok˘).
Je zkonstruován první
memistor v Evropû
a postavena neuronová síÈ
s 48 memistory (Ondfiej
Vysok˘). Pracovníci katedry
pomáhají zakládat katedru
fiízení na universitû
v Santiago de Cuba 
(Jan John, Vladimír Rauch,
Josef Holan, Miroslav
Razím, Jan ·techa a dal‰í)
a pfiedná‰ejí tam. 
Spolupráce konãí aÏ v roce 1989.

1970 Zahájena spolupráce s podnikem INORGA, katedra dostává k dispozici jeden z prvních fiídicích poãítaãÛ
ARGUS firmy Feranti, umístûn˘ v automobilovém návûsu a parkující ve dvofie fakulty na Karlovû námûstí.

1971 Restrukturalizace Katedry teoretické a experimentální elektrotechniky. Vzniká katedra mûfiení (Václav Fait),
která spoleãnû s Katedrou fiídicí techniky a Katedrou poãítaãÛ tvofií obor Technická kybernetika.

1973 Zdenûk Kotek se stává dûkanem FEL âVUT 
(aÏ do r. 1984). Rozvoj teorie rozpoznávání mluven˘ch slov, 
je pfiedvádûn model jefiábu fiízen˘ mluven˘mi povely. Katedra je
vybavována na tehdej‰í dobu vyspûl˘mi analogov˘mi poãítaãi
MEDA, umoÏÀujícími fiízení v reálném ãase.

1975 Na katedru zakoupen první ãíslicov˘ poãítaã - M6000,
v následujících letech pak pfiicházejí dva poãítaãe ADT 3000, 
vzniká monografie Adaptivní a uãící se systémy 
(Zdenûk Kotek, Václav Chalupa, Ivan BrÛha, Jan Jelínek).

1976 - 78 Zlat˘ vûk hardwarové elektroniky na katedfie,
napfi. v˘voj adaptivních systémÛ pro fiízení NC strojÛ (Jifií Bayer
a Jan Bílek), spolupráce s prÛmyslov˘mi podniky a ústavy
VUOSO, VUAP, ZPA a dal‰ími. 

1981 - 83 První mikropoãítaã s mikroprocesorem I8008 vyvinut˘ na katedfie (Jifií Bayer,
Jan Bílek, Jan Kadlec). Po sovûtském vzoru vzniká nov˘ obor Automatizované systémy fiízení,
kter˘ v‰ak z dne‰ního pohledu nepfiiná‰í pfiedpokládané v˘sledky. V oboru Technická kybernetika
zavedena volitelná zamûfiení ¤ídicí technika, Letecká pfiístrojová technika (Zdislav Pech),
Biokybernetika, Kybernetika jadern˘ch reaktorÛ (Jan John), Mûfiicí technika. První v˘uka 
pfiedmûtÛ biomedicinského inÏen˘rství na âVUT (Miroslav Razím, Petr Vysok˘, Pavel Nahodil,
Václav Kraus). Vydána celostátní uãebnice „Teorie automatického fiízení I a II“ (Stanislav Kubík,
Zdenûk Kotek, Jan ·techa, Miroslav Razím) - pro ilustraci soudob˘ch pomûrÛ - rukopis byl
odevzdán do tisku v roce 1976.

1983 Katedra se stává koordinaãním centrem pro celostátní v˘zkum v oblasti adaptivních
a uãících se systémÛ. Na katedfie je sestaven první ãs. experimentální automobil fiízen˘ 
mikroprocesorem s adaptivním regulátorem motoru (Ondfiej Vysok˘).

1984 Vrcholí období normalizace, mezinárodní spolupráce slábne, nová vlna emigrace nadûjn˘ch mlad˘ch pracovníkÛ
(Jan Jelínek - Honeywell, Minneapolis, USA; Ivan BrÛha - Hamilton University, Ontario, CA; Milan ·onka - Iowa State
University, USA), pfiesto probíhá období intenzivního v˘voje a konstrukce zajímav˘ch fiídících systémÛ s mikroprocesory,
návrh logick˘ch systémÛ pro fiízení obrábûcích strojÛ a robotÛ (Jifií Bayer, Jan Bílek, Tomá‰ ·imek, Václav Kraus), 
extremální fiízení spalovacích motorÛ, atd. Teoretické profilování katedry smûfiuje k problematice umûlé inteligence.

1985 Je publikován jeden z prvních expertních systémÛ FEL EXPERT (Vladimír Mafiík, Pavel Kopeck˘, Zdenûk
Zdráhal a dal‰í) s aplikacemi v medicínû, automatizované tvorbû technologick˘ch postupÛ apod., expertní systém
TEPRO je nasazen v Tesle Kolín a âKD Tatra.

1986 Katedra koordinuje celostátní v˘zkum v oblastech: fiízení systémÛ s mikroprocesory, rozpoznávání obrazÛ
a systémÛ s optimálním fiízením; lze pozorovat náznaky postupného uvolÀování politické situace, první expertní v˘jezdy
do zahraniãí.

1987 Zakoupen první 16-ti bitov˘ osobní poãítaã PC-XT s revoluãním HDD o kapacitû 20MB, vyroben˘ v zemûdûl-
ském druÏstvu Slu‰ovice!

1988 Zdenûk Kotek je za celoÏivotní pfiínos pro rozvoj teorie automatického fiízení 
jmenován akademikem âSAV. Adaptivní a uãící se systémy, nelineární systémy, umûlá inte-
ligence, systémy a modely – to je struãn˘ nástin teoretického potenciálu katedry v tûchto
letech.

1989 Vedoucím katedry se stává Vladimír Mafiík. Rozvíjí se mezinárodní spolupráce 
nejprve v rámci tzv. „perestrojky“, pozdûji po revoluãních zmûnách v roce 1989 se zásadnû
mûní organizace vûdy (granty, projekty) a mezinárodní vûdecké styky se dostávají na stan-
dardní úroveÀ. Katedra pofiádá mezinárodní symposium UNESCO Umûlá inteligence 
ve vysoko‰kolském vzdûlávání.

1990 Vzniká akademick˘ senát, jsou voleni akademiãtí
funkcionáfii na úrovni katedry i fakulty. Vedoucím katedry 
se stává Jifií Bayer. Prorektorem pro vûdeckou a v˘zkumnou ãinnost je pro období 1990 
- 1996 zvolen Jan John. Nastává prudk˘ rozvoj mezinárodní spolupráce, zapojení 
do mezinárodních vûdeck˘ch projektÛ (TEMPUS, COPERNICUS, NATO, CEEPUS) 
a grantÛ národních agentur. Je vydána rozsáhlá monografie Kybernetika (Zdenûk Kotek,
Petr Vysok˘, Zdenûk Zdráhal), rozvíjí se spolupráce s prÛmyslem, zejména s velk˘mi 
mezinárodními firmami Rockwell Automation a Honeywell. Zaãíná zásadní modernizace
a rekonstrukce laboratofie teorie automatického fiízení jako první krok modernizace 
praktické v˘uky na katedfie (Petr Horáãek a Jindfiich Fuka).

1991 Z daru firmy Rockwell Automation, USA je vybudována v˘uková laboratofi
Allen-Bradley (Jindfiich Fuka, Richard ·usta) a tím zahájena
dlouhodobá spolupráce a periodické cesty studentÛ 
do USA. Dochází k modernizaci a pfiestavbû laboratofií 
pro elektroniku, strojovny a laboratofií prvkÛ fiídících systémÛ.
Vzniká první v˘poãetní laboratofi katedry (místnost K22,
vybavena deseti PC). Vladimír Mafiík, Jifií LaÏansk˘,
a Zdenûk Zdráhal dostávají Státní cenu TEPRO za pfiínos
rozvoji oboru Umûlá inteligence.

1992 Zdenûk Zdráhal odchází na Open University GB, ve spolupráci s firmou SEZAM 
je dokonãen v˘voj zakázkového mikrokontroléru MH 1240 pro fiízení spalovacích motorÛ
(Ondfiej Vysok˘).

1993 - 94 Dochází k reorganizaci a vzniku nov˘ch oborÛ doktorandského studia,
katedra se stává ‰kolícím pracovi‰tûm pro doktorandské obory: ¤ídicí technika a robotika,
Umûlá inteligence a biokybernetika. Katedra je úspû‰ná pfii fie‰ení mnoha národních
i mezinárodních grantÛ, fiada pracovníkÛ vyjíÏdí na krátkodobé i dlouhodobé zahraniãní
pobyty.

1996 V rámci nového pro-
gramu M·MT na podporu
v˘zkumu jsou zaloÏeny
Gerstnerova laboratofi 
pro inteligentní rozhodování
(vedoucí Vladimír Mafiík)
a Centrum strojového vnímání
(vedoucí Václav Hlaváã).

1997 Na katedru pfiichází z ÚTIA AVâR vûdec svûtového
formátu Vladimír Kuãera a vzápûtí zakládá Trnkovu laboratofi
automatického fiízení. Zaãíná intenzivní v˘zkum a v˘uka polyno-
miálních metod fiízení.

1997 - 98 Vedoucím Katedry fiídicí techniky se opût stává Vladimír Mafiík. Postupnû se profilují dvû zásadní zamû-
fiení katedry: skupina fiídicí techniky a robotiky a skupina umûlé inteligence a strojového vnímání. Zaãínají spolupráce
s ãesk˘mi i zahraniãními firmami (Unicontrols, ·koda Auto, Sidat, ZAT), vzniká konzultaãní stfiedisko Profibus ve spolu-
práci s firmou Siemens (Zdenûk Hanzálek).

1999 Rozdílné zamûfiení hlavních skupin vede ke vzniku dvou samostatn˘ch kateder.
Katedra fiídicí techniky je pfiím˘m nástupcem pÛvodní katedry. Jejím vedoucím se stává
Vladimír Kuãera. Novû vzniká Katedra kybernetiky (vedoucí Vladimír Mafiík). 
Katedra se stává souãástí Evropské sítû Excelence pro prÛmyslové aplikace polynomiálních
metod EUROPOLY (koordinátor Michael ·ebek) a zahajuje úãast na programu M·MT
V˘zkumné zámûry.

2000 Vladimír Kuãera se stává dûkanem FEL âVUT, vedoucím katedry je opût Jifií Bayer.

2001 V rámci nového progra-
mu M·MT V˘zkumná centra je
zaloÏeno Centrum aplikované
kybernetiky (CAK) (vedoucí Vladimír Kuãera, manaÏer Michael
·ebek), kterého se katedra úãastní spolu s Katedrou kybernetiky
a Katedrou poãítaãÛ. Na v˘zkumn˘ch aktivitách CAK se podílí
také dvû dal‰í univerzity (Vysoké uãení technické v Brnû
a Západoãeská univerzita v Plzni), dva ústavy Akademie vûd
(Ústav informatiky a ÚTIA) a pût hi tech firem (Unicontrols,
Cygni, Certicn, Neovision a Camea). Men‰í skupina katedry
(vedoucí Antonín Stfiíbrsk˘) se podílí na Centru spalovacích
motorÛ a automobilÛ Josefa BoÏka Fakulty strojní (vedoucí Jan
Macek).

2002 Vladimír Kuãera se stává presidentem prestiÏní
mezinárodní organizace IFAC – dosahuje tak zatím nejvy‰‰ího
odborného ocenûní pracovníka katedry fiídicí techniky.
Pokraãuje modernizace laboratofií, vznikají zajímavé laboratorní
modely dynamick˘ch soustav ve spojení s prÛmyslov˘mi fiídicími
systémy (Jifií Bayer, Jan Bílek, Bohuslav Kirchmann, Zdenûk
Hanzálek a Pavel Burget). Vût‰ina modelÛ je vybavena Web-
kamerou a pfiipojena k Internetu, coÏ umoÏÀuje studentÛm 
po celém svûtû fiídit je vzdálenû.

2003 Vedoucím katedry
se stává Michael ·ebek.
Katedra se je‰tû více orientuje na projektov˘ styl v˘zkumu i v˘uky, v˘znamná ãást rozpoãtu
je hrazena z projektÛ. Roz‰ifiuje se mezinárodní spolupráce (LAAS Toulouse; European
Southern Observatory, Chile; Plataforma Solar de Almeria, ·panûlsko a dal‰í). Na katedfie
jsou zamûstnáni první cizinci (Francouz Didier Henrion). V˘zkumné t˘my katedry patfií
mezi nejlep‰í na âVUT, dosahují vûdeck˘ch v˘sledkÛ na svûtové úrovni a publikují
v prestiÏních mezinárodních ãasopisech. Nastává rozvoj v˘zkumu a v˘uky robustního
fiízení a numerick˘ch algoritmÛ. Vladimír Kuãera ve své pozvané plenární pfiedná‰ce
seznamuje pfies 1500 úãastníkÛ prestiÏní konference IEEE Conference on Decison and
Control (Hawaii, USA) s v˘zkumn˘mi v˘sledky katedry. 

2004 Katedra se stává se souãástí Evropské sítû pro vestavûné systémy
ARTIST, spolupracuje s Evropskou jiÏní observatofií ESO na návrhu fiízení
velk˘ch teleskopÛ v Chile, pomáhá centru Paraple a zahajuje nové projekty
Evropské unie a Ministerstva prÛmyslu a obchodu.

2005 Katedra organizuje nejvût‰í akci ve svém oboru: 16. Svûtov˘ 
kongres Mezinárodní federace pro automatické fiízení IFAC v Praze
(Michael ·ebek je hlavním organizátorem kongresu, Petr Horáãek pfiedsedou
programového v˘boru a Vladimír Kuãera je prezidentem IFAC). 

IFAC Pracovníci katedry pracují v Mezinárodní federaci pro automa-
tické fiízení IFAC. Vladimír Kuãera - prezident IFAC, Zdenûk Trnka 
- ãlen IFAC Council, Jifií Bene‰ - viceprezident, Vladimír Strejc - pode-
psal zakládací listinu IFAC, Michael ·ebek - místopfiedseda
Exekutivního v˘boru, 11 dal‰ích pracovníkÛ katedry - ãlenové technick˘ch 
v˘borÛ.

IEEE Pracovníci katedry jsou aktivní v celosvûtové profesní spoleã-
nosti IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineers): Vladimír
Kuãera – Fellow, Michael ·ebek - Senior Member a zakladatel ãeské
Chapter IEEE CSS, Sergej âelikovsk˘ - Senior Member.

Novostavba ústavu 
experimentální elektrotechniky 
ve dvofie âeské techniky 
na Karlovû námûstí 
v roce 1906

Koneãná podoba 
ústavu po dostavbû 
v roce 1929

Ludvík ·imek

Antonín Svoboda

Vladimír Mafiík

Numerické algoritmy vyvinuté na katedfie pouÏívá Centrum rehabilitaãního
inÏen˘rství v Glasgow pfii fiízení lidsk˘ch svalÛ paraplegikÛ.

Experimentujeme s fiízením sluneãní elektrárny ve ·panûlsku

Vladimír Strejc

Zdenûk Trnka

Laboratofie âVUT na Karlovû námûstí 
(budova dne‰ní mensy)

Novorenesanãní budova polytechniky na Karlovû námûstí (1870 – 1874)
PÛvodní sídlo polytechniky v Husovû ulici

Franz Josef rytífi Gerstner

Karel Václav 
Emanuel Zenger

Karel Domalíp

Dílny elektrotechnického ústavuDiferenciální obloukovka – stûÏejní vynález
Franti‰ka KfiiÏíka

Elektrochemick˘ pamûÈov˘ prvek memistor vyvinut˘ na katedfie fiídicí techniky a neuronová síÈ MADALINE s 48 memistory

Jifií Bayer

Kolektiv katedry fiídící techniky – Karlovo námûstí podzim 2003

Michael ·ebek

Laboratorní model prÛmyslové soustavy
umoÏÀující vzdálené fiízení po síti Internet

Vladimír Kuãera

Zdenûk Kotek 

NOVÉ SMùRY V¯UKY A V¯ZKUMU
� Zdenûk Trnka - zavedl regulaci 

(servomechanismy) – inspirován
pobytem na MIT

� Zdenûk Kotek - rozvinul adaptivní 
a uãící se systémy a principy 
umûlé inteligence – inspirován 
pobytem na Stanfordu

� Vladimír Strejc - zavedl teoretické 
základy ãíslicové regulace (v dobû,
kdy poãítaãe v dne‰ním slova 
smyslu je‰tû neexistovaly)

� Vladimír Kuãera - zavedl poly-
nomiální metody fiízení, zejména
Youlovu - Kuãerovu parametrizaci
v‰ech stabilizujících regulátorÛ 

Prof. Ing. Zdenûk Trnka, DrSc. 
1952 - 1958

Emer.Prof. Ing. Zdenûk Kotek, DrSc.
1958 - 1989

Prof. Ing. Vladimír Mafiík, DrSc.
1989 - 1991
1997 - 1999

Doc. Ing. Jifií Bayer, CSc. 
1991 - 1997
2000 - 2003

Prof. Ing. Vladimír Kuãera, DrSc.,
Dr.h.c.
1999 - 2000

Prof. Ing. Michael ·ebek, DrSc.
2003 - 

PROFESO¤I:

Prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.
Doc. 1995, prof. 2004, na katedfie
od 1983

Prof. Ing. Václav Hlaváã, CSc.
Doc. 1992., prof. 1998, 
na katedfie od 1983 - 1999

Prof. Ing. Václav Chalupa, DrSc.
Doc. 1970, prof. 1982 na katedfie
od 1961 -1999

Emer. Prof. Ing. Zdenûk Kotek, DrSc.
Doc. 1959, prof. 1967 na katedfie
od 1952 - 1999 

Prof. Ing. Vladimír Kuãera, DrSc.
Doc. 1993 prof. 1996 , na katedfie
od 1997

Prof. Ing. Vladimír Mafiík, DrSc.
Doc. 1984, prof. 1990, na katedfie
od 1979 - 1999

Prof. Ing. Michael ·ebek, DrSc. 
Doc. 2003, prof. 2004, na katedfie
od 1997

Prof. Ing. Jan ·techa, CSc.
Doc. 1975, prof. 1995, na katedfie
od 1960

Prof. RNDr. Olga ·tûpánková, CSc.
Doc. 1992, prof. 1998, na katedfie
1988- 1999

Prof. Ing. Zdenûk Trnka DrSc.
Jmenován mimofiádn˘m profesorem 1946,
prof. 1950, na katedfie 1952 - 1968

DOCENTI:

Doc. Ing. Jifií Bayer, CSc.
Doc. 1986, na katedfie od 1967

Prof. Ing. Vladimír Strejc, DrSc.
Prof. 1965, na katedfie od 1953 
- 1954

Doc. Ing. Vladimír Eck, CSc.
Doc. 1976, na katedfie od 1961-
1999

Doc. Ing. Petr Horáãek, CSc.
Doc. 1997, na katedfie od 1976 -
2000

Doc. Ing. Katefiina Hyniová, CSc.
Doc. 2000, na katedfie od 1987

Doc. Ing. Jan John, CSc.
Doc. 1980 , na katedfie od 1960

Doc. Ing. Bohuslav Kirchmann, CSc.
Doc. 1980, na katedfie od 1961

Doc. Ing. Jifií LaÏansk˘, CSc.
Doc. 1984, na katedfie 1970 -
1999

Doc. Ing. Josef Holan, CSc.
Doc. 1968, na katedfie od 1952 
- 1990

Doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc.
Doc. 1986, na katedfie 1970 -
1999

Doc. Ing. Václav Soukup, CSc.
Doc. 1991, na katedfie od 1969 
- 1999(+)

Doc. Ing. Zdislav Pech, CSc.
Doc. 1981, na katedfie od 1961

Doc. Ing. Miroslav Razím, CSc.
Doc. 1968, na katedfie od 1952 
- 2000

Doc. Ing. Jan Bílek, CSc.
Doc. 1991, na katedfie od 1968

Doc. Ing. Ivan Star˘, CSc.
Doc. 1968, na katedfie od 1952 
- 1999

Doc. Ing. Antonín Stfiíbrsk˘, CSc.
Doc. 1992, na katedfie od 1969

Doc. Ing. Tomá‰ ·imek, CSc.
Doc. 1989, na katedfie od 1965

Doc. Ing. Petr Vysok˘, CSc. 
Doc. 1986, na katedfie od 1968 
- 1999

Doc. Ing. Ondfiej Vysok˘, CSc.
Doc. 1990, na katedfie od 1967

VEDOUCÍ KATEDRY ¤ÍDICÍ TECHNIKY:

První skripta o elektrotechnice 
od Karla Domalípa

Jedny z prvních katedrálních 
laboratorních servomechanismÛ

Monografie „Kybernetika“ – první souhrnná
uãebnice kybernetiky v âSFR

HISTORIE 
KATEDRY 

¤ÍDICÍ 
TECHNIKY

Uznávané monografie pracovníkÛ katedry

Na katedfie vyvinut˘ integrovan˘ obvod MH 1240

StûÏejní monografie

Katedra spolupracuje s ESO na návrhu fiízení velk˘ch
teleskopÛ v Chile

Doc. Ing. Slavomír SÛva, CSc.
Doc. 1981
Na katedfie od: 1981-2000
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