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Praha, 30. 4. 2019 
 
ZNÁME VÍTĚZE SOUTĚŽE AI AWARDS 2018 

 

Economia vyhlásila vítěze AI Awards 2018, cen umělé inteligence, které mají za cíl zajistit publicitu 

úspěchů lidí a firem zabývajících se vývojem AI technologií. Záměrem projektu AI Awards je 

představit tyto úspěšné odborníky široké veřejnosti, protože právě odborníci z České republiky jsou 

pak často mezi těmi, kdo určují směr vývoje AI technologií i mimo ČR. 

 

Odborná porota soutěžního projektu AI Awards je složena ze zástupců akademické sféry, kteří mají 

kompetenci v oblasti umělé inteligence. Ti jsou dále doplněni o zástupce organizátorů a partnerů 

soutěže, kteří rozšiřují vědecké názory poroty o další pohledy. Předsedou letošní odborné poroty byl 

Petr Šrámek – vizionář, podnikatel, mentor a popularizátor umělé inteligence. Po své úspěšné 

podnikatelské kariéře v oblasti informačních technologií založil a řídí AI Startup Incubator s cílem 

vybrat nejlepší nápady a projekty využívající umělé inteligence a připravit je pro globální trh. 

K projektu AI Awards Petr Šrámek mimo jiné poznamenal: „AI technologie zásadně změní mapu světa 

a pouze prostřednictvím průkopníků v této oblasti se může Česko na tuto mapu dostat. Proto děláme 

vše pro to, aby se o nich veřejnost dozvěděla a stali se příkladem pro mnoho dalších.“   

 

Slavnostní vyhlášení výsledků v osmi kategoriích soutěže AI Awards 2018 proběhlo v úterý 30. dubna 

v sídle společnosti Microsoft. Vítězi jednotlivých kategorií jsou: v kategorii osobnost roku Marek 

Rosa, studentem roku se stala Michaela Mrázková. Cenu za nápad roku získala firma Plant.id a 

událostí roku byla vyhlášena konference Machine Learning Prague. Start-upem roku byla vyhlášena 

společnost Rossum a firmou roku se stala Phonexia. Speciální cenu za zviditelnění ČR ve světě AI 

získal Jiří Matas.  

 

Hlavním organizátorem soutěže AI Awards 2018 je společnost Economia spolu s AI start-upem 

Incubator, záštitu pak převzal Svaz průmyslu a dopravy ČR. Generálním partnerem je společnost 

Accenture. Dalšími partnery jsou společnosti Siemens, Trask, Vodafone a Microsoft. 

 
 
O společnosti 
Mediální dům Economia, a.s., je a důležitým hráčem na poli online médií a digitalizace mediálního 
obsahu a významným vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Economia provozuje úspěšné 
zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, řadu tematických internetových titulů a služeb včetně   
freemailovových portálů. Economia vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Respekt, 
Marketing & Media a několik odborných titulů.  
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