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TOP IT OSOBNOSTI

Pavel Surynek
Profesor a vedoucí Laboratoře robotických agentů (RoboAgeLab), 
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

běžné uživatele, právě například ta robo‑
tická paže. „Skutečně schopný robot, který 
není jen hračkou, je až na doménu robotic‑
kých vysavačů dost vzácná věc. Pak mi chybí 
technologie, která by chránila před zneuží‑
váním technologií, něco, co by třeba chránilo 
děti a mladé lidi před závislostí na sociál‑
ních sítích a podobně,“ říká Pavel Surynek.

Z existujících masových či spotřebních 
technologií má nejraději moderní mnoha‑
jádrové procesory a programovací jazyky 
C a C++, protože kombinací těchto dvou tech‑
nologií vznikne malý superpočítač, což se 
výborně hodí na experimenty s umělou inteli‑
gencí. Také má rád 3D tisk, protože se skvěle 
hodí na výrobu robotů.

„Pak jsou tu technologie, které jsou, řekněme, 
vědecké a mimo okruh specialistů nejsou moc 
známé, sem řadím řešiče pro kombinatorické pro‑
blémy,“ vyjmenovává český vědec.

Pavel Surynek je zastáncem práce, do které 
se člověk ponoří a zapomene na čas. Tedy od 

rána do vyčerpání, ale ne extrémního, jen při‑
měřeného, aby se další den mohlo v práci 
pokračovat. „Zároveň jsem zastáncem vyváže‑
nosti činností, to jest střídání, což si myslím, že 
vede k větší efektivitě – od jedné činnosti si člo‑
věk odpočine a pak se na ni těší a je efektivnější.“

I proto v době, kdy nepracuje, se věnuje 
něčemu úplně jinému, než jsou informační 
technologie a umělá inteligence. Když si 
od nich odpočine, je v nich pak daleko 
výkonnější.

Navzdory celoživotní akademické kariéře 
v teoretickém výzkumu umělé inteligence 
letos Pavel Surynek dokončuje svůj vlastní 

prototyp malé stolní robotické paže.
„Otevírá mi to nové možnosti. Sám sebe jsem pře‑

svědčil, že hardwarovou konstrukci robota zvládnu, 
a zároveň vidím, jaké jsou možnosti a omezení 
robota, což mi skvěle ukazuje, kam mám směřovat 
i moje teoretické bádání,“ plánuje Pavel Surynek.

Primární náplní jeho práce je výzkum a výuka 
umělé inteligence zejména se zaměřením na 
řízení a koordinaci velkých skupin robotů, tedy 
například vymýšlení algoritmů pro řízení robotů 
ve velkých skladových centrech.

Vede Laboratoř robotických agentů na FIT 
ČVUT, kde spolu se studenty testují algoritmy na 
robotech a učí je efektivní spolupráci. Snaží se 
tak skrz výzkum připravovat budoucí odborníky 
na svět, kde bude mnoho činností automatizo‑
váno pomocí mnoha spolupracujících robotů.

Z dosud neexistujících technologií mu nej‑
více chybějí dostatečně schopné roboty pro 

Adam Szabó
CEO, Driveto

Chápe, že k jeho práci stres zkrátka patří 
a nesmí se z toho zbláznit. Proto se s ním naučil 
žít. Ve stresových situacích se snaží přemýšlet 
pragmaticky a najít cesty, jež tyto situace doká‑
žou řešit. Spolehlivým lékem je podle něj komu‑
nikace s lidmi, kteří mu umějí dát jiný pohled 
na věc a názor. Další cestou, jak odbourává stres, 
je sport.

V organizaci práce jsou pro něj zásadní 
kalendář, e ‑mail a Trello. „Kalendář na organi‑
zaci času, což je pro mě naprosto zásadní. Poštu 
prioritizuji podle toho, co je potřeba vyřídit krátce 
a hned, který e ‑mail počká a nad čím se musím 
více zamyslet,“ popisuje Adam Szabó s tím, že 
v Trellu má vlastní board, aby dokázal prioriti‑
zovat úkoly s časovou náročností a na nic 
nezapomněl.

V hlavě má, na co se má primárně soustředit 
a jaký úkol nebo rozhodnutí je důležitější, než 
kdyby se věnoval něčemu, co nebude mít 
zásadní vliv. Většinou vždycky ví, kolik úkolů je 
k vyřešení, a pokaždé je schopný je mezi sebou 
porovnat.

„Dost zásadní úlohu také hraje čas, který bych 
měl nad něčím strávit. Pokud něčemu musím věno‑
vat více času, snažím se pečlivě zvážit, jestli je daná 
věc důležitá, kdy ji musím vyřešit, kdy si na ni 
můžu alokovat čas anebo jestli ji mohu delegovat. 
Cílem je, abych neměl hromadu tasků, které musím 
udělat, a pak nevěděl, kam dřív skočit.“

Volný čas tráví s blízkými a přáteli a miluje 
jakýkoliv sport. Rád se ale také podívá na film 
nebo seriál na Netflixu.

Letos konečně dostal svůj start ‑up Driveto do 
bezpečné profitability. „Vzhledem k tomu, jak 
byl tento rok turbulentní nejen v odvětví auto‑

motive, ale celé e ‑commerce, bylo splnění úkolu o to 
důležitější a považuji to za zásadní letošní úspěch. 
Ruku v ruce s tím jsme dosáhli dalšího skvělého 
milníku, kterým jsou dva tisíce aut, jež aktuálně 
jezdí na silnicích,“ říká CEO Driveto Adam Szabó. 
I díky tomu se letos firma umístila na třetím 
místě v každoroční soutěži Deloitte Technology 
Fast 50.

K úspěchu svému i firmy Adam Szabó nejvíce 
používá umění předávat nadšení a energii. Snaží 
se dávat věci do kontextu a jednat na rovinu. 
„Výsledkem je důvěra mých spolupracovníků. Jsme 
na společné notě a celá komunikace je mnohem jed‑
nodušší a hrany nejsou tak ostré.“

Naprosto zásadní je také obklopovat se správ‑
nými lidmi, říká. Správní lidé hrají podle jeho 
názoru významnou roli v jakémkoli úspěchu. 
„Kromě toho je potřeba mít velkou sebereflexi, tah 
na branku, mít chuť pracovat, riskovat a také mít 
velké štěstí.“


