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Narozen 11. ledna 1970 v Prostějově. 

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu elektrotechniky a informatiky - obor Technická 
kybernetika (1993), Fakultu podnikatelskou - obor ekonomika a řízení průmyslu (1998), Ph.D.  
na Fakultě elektrotechniky a informatiky  - obor Kybernetika a informatika (2001). 

Odborné zaměření - technická kybernetika, algoritmy automatického řízení, modelování dynamických 
systémů, nelineární dynamické systémy, aplikace moderní teorie řízení v oblasti pokročilých řídicích 
systémů střídavých pohonů. 

V letech 1992 – 2009 podnikal v oblasti informačních technologií. Od roku 1993 pracuje v rámci 
výzkumných a vzdělávacích aktivit na Ústavu automatizace a měřicí techniky, Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. Počínaje rokem 2014 zde působí jako 
profesor v oboru Technická kybernetika. V oblasti výzkumu a vývoje se podílí na činnosti evropského 
centra excelence (OP VaVpI PO1) CEITEC – Středoevropský technologický institut, kde je od roku 2011 
vedoucím výzkumné skupiny Kybernetika pro materiálově vědy. Je řešitelem projektů základního 
výzkumu (GA ČR) i aplikovaného výzkumu (TA ČR CK – CAK3, CIDAM), je řešitelem řady 
mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu a vývoje (národní koordinátor projektů ENIAC – 
MotorBrain , ARTEMIS – ACCUS a EMC2, ECSEL 3Ccar, H2020 OSEM-EV), řešitel vzdělávacích projektů 
(OP VK). 

Členství v komisích - člen oborové komise OK1 Technické vědy GA ČR (2008), člen podoborové 
komise 102 Elektrotechnika a kybernetika GA ČR (2008), člen hodnoticího panelu P103 Kybernetika  
a zpracování informace GA ČR (2009 – 2012, 2017 - dosud), člen hodnoticího panelu MAT/ENG FP7 
(2011), člen kontrolní rady TA ČR (2011 – dosud), IEEE senior member, člen výboru československé 
sekce IEEE Control Systems Society Chapter (2006 – dosud), člen Freescale EMEA University Advisory 
Board (2011 – 2013), předseda oborové rady doktorského studia VUT FEKT – obor Kybernetika (2011 
– dosud), automatizace a měření, člen oborové rady doktorského studia VUT FEKT – obor 
Matematika v elektroinženýrství (2011 – dosud) a oborové rady doktorského studia ČVUT FEL – obor 
Umělá inteligence a biokybernetika (2013 – 2016), člen vědecké rady VUT FEKT (2014 – dosud), člen 
vědecké rady ČVUT CIIRC (2016 – dosud), člen vědecké rady ZČU NTIS (2017 – dosud). 

Posudková a expertní činnost – oponent projektů základního výzkumu (GA ČR), aplikovaného 
výzkumu (TA ČR), vzdělávacích projektů (MŠMT) i projektů mezinárodní spolupráce (EC REA FP7  
a H2020), recenzent pro významné časopisy (Automatica, IEEE Transactions on Industrial Electronics). 

 

 


