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• Inkrementální záloha CephFS pomocí snapshotů

• Ceph - metriky, monitoring a sběr logů

• Efektivní paralelizace rsync

• Škálovatelný RTMPS/Q a HTTPS/Q ingest server

• Škálovatelný HTTP-FLV origin server s podporou HTTP/2

• HTTPQ support pro loadbalancer envoy

• Spouštění zákaznického kódu na edge workerech

• Automatizovaný testovací framework vícevrstvé cache

• Adaptivní distribuce public CDN na servery

Mgr. Martin Mareš, Ph.D.; mares@kam.mff.cuni.cz

• Machine learning / AI
• vektorizace eventů logů
• predikce incidentů
• predikce HW selhání
• optimalizace využití zdrojů 

(CPU/RAM etc.)

• Ingesting
• funkční Kafka engine pro ClickHouse
• chytrý downsampling
• client defined schéma / dynamic 

schéma pro reportování logů



• Regexp generation from examples

• Learning from multi-modal data using graph based approaches

• Network asset detection (and service description)

• Unsupervised identification of suspicious device actions

• Induction of regular languages for behavioural malware descriptions

• Recommendation system for security alerts

• Self-supervised learning in cybersecurity

• Learning parameters of detector ensemble from data with limited labels

• Tool for assisted evaluation of security engine’s efficacy

• Improving cloud infrastructure

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.; tomas.skopal@matfyz.cuni.cz

CISCO
Cognitive intelligence



Dateio

• Recommender systém pro card-linked marketingovou platformu
• Vytvořit recommender systém pro doporučování slev u obchodníků na základě předchozích nákupů klientů

• Outlier detection systém pro business data a procesy
• Detekce anomálií v našich interních systémech jako je např. výpadek dat, změna kvality dat, duplicity

• Neuronové sítě pro detekci chyb v obohacených datech
• Detekovat data, která byla s vysokou pravděpodobností nesprávně klasifikována jinými algoritmy nebo 

lidmi

prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.; loebl@kam.mff.cuni.cz



MAMA Al Coolma
• Semantic search for legal documents

• mSearch is The MAMA AI semantic search engine for enterprise web, knowledge bases, and data warehouses. It is built upon state-of-the art 
neural technologies for language-independent semantic modeling. The goal of the project is be adaptation of the technology for the legal
domain and use cases, integration of existing data sources, acquisition of new data using NLP techniques to process semi-structured
documents. 

• Smart contract verification for Solidity
• The number of security breaches and hacks in web3 smart contracts is rising recently due to lack of effective security tools. The project aims at creating a 

methodology and toolkit for verification of blockchain contracts. Potential vulnerabilities in smart contracts will be identified by AI/ML/Code Verification approaches
prior to being deployed to the wild.

• AI for SW testing
• Every SW Project is in a need of testing. Today’s AI techniques can help with test maintenance based on code changes, unit test generation, test data generation or

API coverage testing. Choose one area and work on a functional AI for testing automation.

• GPT text generation for business tasks
• Evaluate GPT3-like models on the tasks of generating desired content per a given topic specified by the user. Test the feasibility of the

approach across models such as GPT-3, T0, Bloom, etc.  Analyse pros and cons of the approach. The testing is to be done both on English and 
Czech language variants where feasible.

Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.; odusek@ufal.mff.cuni.cz



Man

Disrupting the Data Industry

• Generická extrakce databázového slovníku přes JDBC (BP)

• Vylepšené rozpoznávání objektů v Oracle PL/SQL a Microsoft T-SQL skriptech (BP)

• Analýza datových toků v reportingovém nástroji Looker (BP)

• Definice striktního metamodelu pro metadatové úložiště (DP)

• Rozšíření analýzy datových toků jazyku Python (DP)

• Vertikální agregace metadat (DP)

• Identifikace "důležitých" objektů (DP)

• Identifikace data processing vzorů (DP)

• Identifikace a doplnění chybějících kroků v data lineage pro případ replikace dat (DP)

doc. RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.; parizek@d3s.mff.cuni.cz

Manta Tools

https://getmanta.com/


Meteopress
• Metody čištění dat meteoradaru a odstranění ground clutteru

• Vztah radarové odrazivosti a skutečné intenzity srážek

• Vývoj cvičného cíle pro testování a kalibraci meteoradaru

• Vylepšení současné predikce meteoradaru neuronovou sítí a její vyhodnocení

• Vyhodnocení výsledků numerického modelu WRF

• Analýza spolehlivosti a využitelnosti dat z amatérských meteorologických stanic

• Vliv meteovarování na počet pojistných událostí

• Klasifikace počasí v záznamu webkamery

• Validace dat o znečištění ovzduší, korelace s jinými veličinami

doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.; petr.pisoft@matfyz.cuni.cz



Profinit EU

• Detekce klíčových činností při pozemním odbavení letu na základě záznamů z 
bezpečnostních kamer

• Chatbot pro interní procesy firmy

• Analýza transparentních účtů

• STK Portál

• Robojudge

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.; filip.zavoral@matfyz.cuni.cz

NÁSKOK DÍKY ZNALOSTEM



Rockaway Capital

• Lending Market Algo

• Liquidity Monitoring Algo

• Autoreply - bot

• Governance Tool

doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.; martin.necasky@matfyz.cuni.cz



SUSE Linux 
• Jádro

• Paměť

• Periferie

• Optimalizace

• Souborové systémy

• Networking

• Překladač GCC

• Bezpečnost

prof. Ing. Petr Tůma, Dr.; petr.tuma@d3s.mff.cuni.cz



SYSGO  

• Porting libraries or software to PikeOS runtime

• Implementing prototypes for handling new hardware features

• Improvements in verification approaches for safety or security critical
software

• Occasionally other kinds of projects

doc. RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.; parizek@d3s.mff.cuni.cz



Pokyny pro studenty

• Pokud vás některé z témat zaujalo, kontaktujte prosím kontaktní osobu z 

fakulty uvedenou na slidu u každé firmy.

• Další prezentace plánujeme na říjen 2023.


