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Mezi laureáty Ceny Neuron pro mladé vědce je i doc. Daniel
Sýkora z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
Ve středu 24. května převezme v pražském Divadle Archa doc. Daniel Sýkora
z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Cenu
Neuron pro mladé vědce. Vůbec poprvé v historii je toto ocenění uděleno v oblasti
computer science – doc. Sýkora ho získá za algoritmy pomáhající v práci
ilustrátorům.
Doc. Daniel Sýkora se věnuje vývoji algoritmů, které šetří čas výtvarným umělcům při
rutinních činnostech. V roce 2016 například představil nástroj pro automatickou stylizaci 3D
obrazu StyLit. Ten dokáže věrně reprodukovat výtvarníkův styl, a vytvořit tak syntetické
malby, které svou realističností zmatou i odborníka. Unikátní software je sofistikovanější
než současné dostupné komerční nástroje.
Unikátnost řešení, které vyvinul tým doc. Sýkory, spočívá v syntéze obrazu založené na
předloze, což je nový výzkumný směr počítačové grafiky.
K udělení ocenění se vyjádřil také děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof.
Pavel Ripka: „Výzkum doc. Sýkory má dlouhodobě fantastické výsledky, a proto mě velice
těší, že právě on je jedním z laureátů Ceny Neuron. Ještě více oceňuji, že do soutěžních
kategorií přibyla i kategorie computer science, protože v této oblasti je Fakulta
elektrotechnická ČVUT silná a jistě budeme mít šanci na získání dalších ocenění i v
příštích letech. Počítačová grafika je náročný obor, který ale dokáže ke studiu techniky
přilákat středoškoláky i středoškolačky.“
Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající
vědecké výsledky a jako povzbuzení pro další vědeckou práci. Vůbec nejnovějším oborem,
který Nadační fond Neuron podporuje od letošního roku, je právě computer science, jehož
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garantem se stal prof. Jiří Matas působící v Centru strojového vnímání Fakulty
elektrotechnické ČVUT v Praze.
V rámci slavnostního večera převezmou Cenu Neuron další čtyři špičkoví vědci.
Docent Robert Šámal, který bude oceněn v oboru matematika, se ve svém výzkumu věnuje
tzv. semidefinitnímu programování. V oboru fyzika převezme Cenu Neuron doktor Lukáš
Palatinus, který zkoumá struktury velmi malých krystalů. Se svým objevem, zobrazením
atomů vodíku pomocí metody takzvané elektronové difrakce, pronikl na titulní stránku
časopisu Science – jako první český vědec. Docent Marek Eliáš zkoumá protisty a má za
sebou několik významných objevů, které přispěly k rozkrývání evoluce života na Zemi,
bude oceněn v oboru biologie. V oboru společenské vědy získá Cenu Neuron
docent Martin Soukup, antropolog zkoumající vývoj obyvatelstva Papui Nové Guinei.
Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší
historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a
počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České
republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950
Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz
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 technologií) a
studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům
129 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky,
vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle
přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University
Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural
Engineering“ na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti
„Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical
Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and
Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101.
– 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na
www.cvut.cz.

