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Algoritmy vědců z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze 
pomohly rozhýbat obrazy Alfonse Muchy 
 

Od 21. srpna je možné navštívit v pražském Obecním domě světovou 
premiéru expozice „iMucha – slavná sbírka v pohybu“. Na výstavě je 
mimo jiné k vidění oživlý autoportrét Alfonse Muchy nebo 
rozpohybované krásky z jeho slavných plakátů. Animace byly vytvořeny 
mj. s pomocí nástroje EbSynth, jenž vyvinula nově vznikající firma 
Secret Weapons, za níž stojí konceptuální designér Jakub Javora a 
výzkumníci Ondřej Jamriška a Šárka Sochorová z týmu prof. Daniela 
Sýkory z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty 
elektrotechnické ČVUT v Praze. Díky jejich úsilí se tak světově unikátní 
algoritmy vyvinuté na katedře dostávají do reálné praxe. 

Vedoucí týmu prof. Daniel Sýkora o projektu uvedl: „Naším dlouhodobým 

cílem je přenášet výsledky akademického výzkumu do praxe. V případě 

tohoto projektu došlo k výborné synergii. Nápad na oživení úchvatného díla 

Alfonse Muchy, za nímž stojí realizační tým projektu iMucha, a fakt, že bylo 

provedeno za pomoci moderních algoritmů vyvinutých novou generací 

talentovaných českých výzkumníků, mě naplňuje velkou radostí. Myslím, že i 

sám Alfons Mucha – milovník moderních technologií – by byl z této 

spolupráce nadšen." 

  
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 18 000 studentů. Pro akademický rok 2020/21 nabízí ČVUT svým studentům 214 
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akreditovaných studijních programů a z toho 84 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti 
techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle 
přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle 
žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém 
žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení 
„Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je 
ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u 
„Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, 
„Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 
251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti 
„Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz 

 


