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Firma Adobe představila unikátní grafický nástroj Puppetron,
který vznikal převážně na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.
Konkuruje populárním aplikacím Prisma nebo DeepArt.
Ve dnech 18. až 20. října se v Las Vegas uskutečnila prestižní konference Adobe MAX
2017. Na ní byl představen projekt Puppetron, který vznikal ve spolupráci katedry
počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a společnosti
Adobe. Revoluční algoritmus umožňuje přenos výtvarného stylu z ručně kreslené
předlohy na portrétní fotografii tak, že věrně zachová jak identitu stylizované osoby,
tak i základní charakteristiky použitého výtvarného média. Právě tím se platforma
odlišuje od aplikací založených na použití neuronových sítí, jako jsou Prisma nebo
DeepArt.
Software, který vznikl v týmu doc. Daniela Sýkory, dokáže věrně přenést výtvarný styl
z existujícího ručně malovaného portrétu do videa obsahujícího reálnou lidskou tvář.
Technika dokáže zachovat jak totožnost subjektu, tak i vizuální bohatství vzorové malby.
Navíc umožňuje kontrolovat vizuální dynamiku obrazu v čase a tím se přiblížit vzhledu jinak
velmi pracné totální animace, kde je každý snímek nakreslen rukou zvlášť.
Doc. Sýkora o projektu říká: „Puppetron by měl v brzké době najít přímé uplatnění v praxi,
bude totiž integrován do nástroje Character Animator, jenž je součástí populárního balíku
Creative Cloud od firmy Adobe. Jedná se vůbec o první úspěšný transfer technologie
vyvinuté na Fakultě elektrotechnické ČVUT do profesionálního nástroje firmy Adobe.“
Video s prezentací Puppetron na konferenci Adobe Max je k dispozici na:
https://youtu.be/UYZMyV6bqKo
Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17
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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 128 studijních
programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, 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. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800.
příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete na www.cvut.cz.

