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V letních měsících roku 2013 jsem dostala jedinečnou 
možnost vyjet na zahraniční stáž do Singapuru a podílet se na 
výzkumu Agency for Science, Technology and Research 
(A*Star), Bioinformatics Institute. A*Star je prestižní vládní 
výzkumný institut založený v roce 1991, který každoročně 
vypisuje pozice pro domácí i zahraniční stážisty. Na základě 
předchozích studijních výsledků jsem byla oceněna Singapore 
International Pre-Graduate Award (SIPGA). 

 
A*Star má dvě hlavní vědecká oddělení: The Biomedical 

Research Council (BMRC) a The Science and Engineering 
Research Council (SERC). Každé oddělení se dále rozděluje na 
mnoho vědeckých institutů, které se nachází ve dvou 
významných vědeckých oblastech Singapuru. Biomedicínský 
výzkum BMRC probíhá v areálu Biopolis a SERC má sídlo ve 
výškové budově Fusionopolis. Bioinformatics Institute, který 
byl založen v roce 2001, spadá pod BMRC a sídlí v budově 
Matrix areálu Biopolis. 

 
Byla jsem členem výzkumné skupiny Machine Learning 

for Bioimage Analysis pod vedením Dr. Cheng Li a moje práce 
se týkala výhradně projektu Mouse Pose Estimation. Výsledek 
tohoto projektu bude software, který usnadní práci při neuro- 
vědeckém výzkumu. Jeden z nástrojů pro neurovědu je 
dlouhodobé sledování změn chování myší. Automatické 
zpracování dat z pozorování výrazně usnadní vyhodnocení a 
zároveň sníží cenu. Tento projekt se zaměřuje na odhadování 
postavení těla myši ze záznamu kamery snímající hloubku. 



Informace o postavení těla v čase pak poskytuje možnost 
rozpoznávání specifických akcí a může tak přinést významná 
data pro další, tentokrát již neurovědeckou analýzu. 

 
Singapur je krásné a čisté město. Od sousedních států se 

vzhledem liší tak, že si ani nepřipadáte jako v jihovýchodní Asii. 
Bohužel rozdíl je znát i na cenách, které jsou v Singapuru 
několikanásobně vyšší než v ostatních asijských zemích, 
zejména za dopravu a ubytování. Celé město je protkáno čtyřmi 
linkami MRT (Mass Rapid Transit), což je metro jedoucí mimo 
centrum nad zemí. Myslím, že „Mass“ je pro jízdu ve špičce 
skutečně výstižné. Na druhou stranu dopravní síť funguje 
naprosto spolehlivě.  

 
Pokud hledáte místo mnoha kultur, Singapur je jistě dobrá 

volba. Obyvatelé jsou většinou původem z Číny, jižní Indie 
nebo Malajsie, ale můžete tu potkat přistěhovalce téměř 
odkudkoli. Je to místo, kde vedle sebe v míru žijí muslimové, 
hinduisté, buddhisté i křesťané. Při procházce Singapurem 
můžete vidět mnoho kostelů, mešit a chrámů a zároveň okusit 
nějakou specialitu z pestré nabídky asijských jídel. Pokud toto 
nestačí, není problém přejet most a navštívit pěkná místa 
v Malajsii, nasednout na trajekt nebo letadlo a poznat kulturu 
Indonésie i jiných míst jihovýchodní Asie. 

 
Tato stáž byla pro mne velkým akademickým i kulturním 

přínosem. Přestože má práce spadala pod biomedicínský 
výzkum, zabývala jsem se problémy úzce spojenými s mým 
oborem studia, počítačovým viděním a strojovým učením. Byla 
to úžasná příležitost použít algoritmy, jejichž znalost jsem 
získala při studiu, a zároveň se naučit mnoho nových věcí. 
Doufám, že mi tato zkušenost pomůže v budoucí práci či 
doktorandském studiu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


