
BERABOT – robot,
který chrání rajčata
Robot, který zodpovědně
zkontroluje každé rajče
v obrovském skleníku. Vy-
hodnotí výslednou produkci
a zároveň včas odhalí po-
tencionální škůdce. Na
tomto unikátním projektu
s názvemBERABOT
(BE – Bezdínek, RA – rajčata,
BOT – robot) pracuje tým
vědců z Fakulty aplikované
informatiky (FAI) Univerzi-
ty Tomáše Bati ve Zlíně
(UTB) se skupinou NWT
a biofarmou Bezdínek.
Vědci z Ústavu informatiky

a umělé inteligence FAImají
za úkol sestavit inteligentní
robotický systém, který bude
vybaven unikátním kamero-
vým systémem. Robot bude
projíždět celým skleníkem
mezi řádky rajčat a pečlivě
a podrobně analyzovat jed-
notlivé rostliny.„Robot tak
dokáže odhadnout nejen
množství výsledné úrody, ale
kamery zaznamenají v růz-

ných spektrech každý jednot-
livý plod a každý list. Vybrané
listy diagnostikují a pokud
narazí na chorobu či škůdce, je
dána informace rostlinoléka-
ři,“ popisuje Pavel Vařacha,
člen týmu z FAI. Robot tak
dokáže odhalit škůdce jako
napříkladmolice či vrtalky,
které napadají listy. Odhalí
zároveň případnou plíseň,
ale i nedostatek živin či vody.
Kromě hardwarového za-

jištění mají vědci za úkol do-
dat také umělou inteligenci,
která zajistí, aby robotmyslel
a viděl podobně jako člověk.
„Člověk vše dělá automatic-

ky, tady je ale lidskémyšlení
nahrazeno použitím umělých
neuronových sítí. Neurony
lidskéhomozku simuluje po-
čítač a sestavuje je do kom-
plikované struktury hlubo-
kých sítí. Místo lidských očí
slouží Berabotovi nejmoder-
nější algoritmy strojového vi-
dění, které vyvíjíme,“ dodal.
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STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ, HOTELOVÁ 
A ZDRAVOTNICKÁ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

STUDIJNÍ OBORY
• Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby
• Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy
• Hotelnictví a cestovní ruch
• Praktická sestra

UČEBNÍ OBORY
• Kuchař
• Kuchař – ř – ř číšník pro pohostinství
• Číšník – barman, servírka – barmanka
• Cukrář pro výrobuř pro výrobuř

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
• pátek 28. 11. 2020 15:00–17:30 hodin
• sobota 29. 11. 2020 8:00–12:00 hodin
• pátek 8. 1. 2021 15:00–17:30 hodin
• pátek 5. 2. 2021 8:00–16:00 hodin
Termíny a forma DOD se mohou měnit dle aktuální situace. Sledujete naše webové stránky a náš Facebook.

d
b
i_
11
01
11
6-
01

INZERCE

d
b
i_
11
01
11
6-
02

INZERCE

d
b
i_
11
01
12
8-
01

37 • Vzdělávání

Střední škola průmyslová, hotelo-
vá a zdravotnická Uherské Hradiště 
pokračuje v modernizaci výukových 
prostor.

Tentokrát v rámci projektu Inovace 
výuky strojírenských oborů pro potřeby 
trhu práce z programu Interreg V–A SK–
CZ pořídila pro technickou část školy 
4 ks soustruhů, 4 ks frézek a 2 ks CNC 
frézek v hodnotě téměř 3, 5 mil. korun. 
Akce má i nadnárodní dopad, protože 
projekt škola realizuje společně se SPŠ 
Myjava, která ze stejného rozpočtu 
pořizuje robotické pracoviště. 

Stroje budou sloužit pro odbornou 
výuku všech ročníků oboru Strojíren-
ství–počítačová podpora konstrukce 
a výroby a studentů 1. ročníku oboru 

Elektrotechnika – počítačové a řídicí 
systémy.  V současnosti studuje obor 
strojírenství ve škole 200 studentů, 
ve školním roce 2021-2022 je v plánu 
otevření dvou tříd pro 60 studentů.

Obor elektrotechnika studuje 120 stu-
dentů, v příštím školním roce se bude 
otevírat jedna třída pro 30 studentů. 
„Tím však pořizování nového vybavení 
nekončí, v příštím roce budeme nava-
zovat modernizací elektro laboratoří, 
protože je naší snahou nabízet studentům 
to nejlepší“, dodává na závěr manažer to nejlepší“, dodává na závěr manažer to nejlepší
rozvoje školy RNDr. Miroslav Kučera.

NOVACE VÝUKY 
STROJÍRENSKÝCH OBORŮ


