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Publikační hattrick získal tým Daniela Sýkory z Fakulty
elektrotechnické ČVUT v Praze
Na nejprestižnější konferenci v oboru počítačové grafiky SIGGRAPH 2017 byly přijaty
hned tři vědecké články, které vznikly v týmu docenta Daniela Sýkory z katedry
počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Konference SIGGRAPH proběhne od 30. července do 3. srpna v Los Angeles. Jedná se
o největší a nejvlivnější konferenci a výstavu v oblasti počítačové grafiky a interaktivních
technik.
Články týmu doc. Sýkory byly přijaty do hlavního programu Technical Papers. Příspěvky jsou
zaměřeny na robustní lokalizaci symetrií v obraze, syntézu ručně kreslených animací
a stylizaci obličejů dle zadané výtvarné předlohy.
Vedoucí katedry počítačové grafiky a interakce prof. Jiří Žára k publikaci příspěvků řekl:
„Uspět v nejvyšší světové konkurenci hned se třemi příspěvky v jednom roce je ojedinělý
výkon, kterým se tým docenta Sýkory zařadil mezi nejlepší výzkumné skupiny na světě.“
Podobné informace o projektech doc. Sýkory jsou k dispozici na stránce:
http://dcgi.fel.cvut.cz/home/sykorad
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
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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.

