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VZDĚLÁNÍ


Doc. (2007) v oboru Přírodovědné inženýrství, Fakulta mechatroniky, informatiky a
mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci



CSc. (1992) Matematický ústav Akademie věd ČR, Praha, specializace: numerická
matematika



RNDr. (1985) Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha, specializace:
numerická matematika



Prom. mat. (1981) Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha,
specializace: numerická matematika

ODBORNÁ PRAXE


1981 – 1990

Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky v Praze 9 – Běchovicích

Numerické řešení problematiky vedení tepla v elektrických strojích, speciálně ve
vysokonapěťových transformátorech. Zadání ustáleného vedení tepla – obvykle

popsáno eliptickými parciálními diferenciálními rovnicemi 2. řádu s Newtonovou
okrajovou podmínkou, řešeno metodou konečných prvků, metodou konečných
objemů a diferenčními metodami. Úlohy dynamického zatěžování el. strojů –
obvykle řešeno definováním náhradní tepelné sítě, úloha popsána systémem
lineárních obyčejných diferenciálních rovnic. Programování v jazycích Fortran, Algol,
Pascal, Assembler.


1990 – 1992

Vysoká škola ekonomická v Praze

Přednášky a cvičení základních matematických kurzů, výuka programovacích jazyků
FoxPro, Pascal.


1993 – 2004

Komerční banka, a. s. – centrála, Praha

Specialistou na problematiku zabezpečení elektronických informací:
kryptografie – implementace kryptografických nástrojů, symetrické a asymetrické
šifrovací algoritmy, hašovací funkce,
digitální podpis, problematika certifikace veřejných klíčů a certifikačních autorit,
klasifikace informací a odpovídající zabezpečení informací (včetně užití
kryptografických nástrojů),
provádění analýzy rizik informačního systému a dopadové obchodní analýzy,
členem CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Metod) User Group, London,
UK,
vedení bankovních projektů zaměřených na zabezpečení elektronických informací.


2004 – dosud Technická univerzita v Liberci, Liberec
Členem katedry matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická
Účast ve vedení katedry:
2004 – 2009 tajemník katedry,
2009 – dosud vedoucí katedry.

ČLENSTVÍ V KOMISÍCH




Člen oborové rady doktorského studia Aplikované matematiky na FP TUL.
Člen státnicové komise bakalářského a magisterského studia oboru Učitelství
informatiky, FP TUL.
Člen státnicové komise bakalářského a magisterského studia oboru Aplikovaná

matematika, FP TUL.

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ






Publikování původních odborných článků v oblasti vedení tepla v elektrických strojích.
Výpočet intenzity tepelného záření a vedení tepla v tenkostěnných kovových formách
(součástí technologie Slush moulding) – spolupráce na projektech s CXi.
Výpočet trajektorie průmyslových robotů při výrobě kompozitních rámů,
optimalizace trajektorie za účelem dodržení předepsaných úhlů návinů vláken –
spolupráce na projektech s CXi.
Užití a vývoj evolučních optimalizačních algoritmů (zejména diferenciální evoluční
algoritmy), řešení problematiky konvergence těchto metod.
Oblast kryptografických nástrojů, analýza rizik informačních systémů a zabezpečení
elektronických informací.

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH


Jednota českých matematiků a fyziků - místopředseda liberecké pobočky.

REPREZENTACE TUL V ZAHRANIČÍ




6/2018 Pracovní konference čínsko-české spolupráce v rámci iniciativy „Belt and
Road“, Yiwu, Čína – prezentace odborných výsledků a jednání o spolupráci TUL
s univerzitami a institucemi v Číně, organizováno Ministerstvem průmyslu a obchodu
ČR.
11/2018 Člen pracovního týmu zastupujícího TUL na jednáních české obchodní
delegace a Federace obchodních a průmyslových komor Karnataga, Indie. Setkání
organizována v Bengalore Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Velvyslanectvím
ČR v Indii.

PROJEKTY A GRANTY
•
•
•

Dlouhodobá spolupráce na projektech s pracovníky FM a CXi.
Oblast spolupráce při výrobě umělých kůží technologií „Slush moulding“ – MPO
projekt FT-TI1/266 „Inovace technologie výroby umělých kůží“, (2009-2012).
Oblast spolupráce při vývoji technologie výroby kompozitních rámu vyztužených
dlouhými vlákny - projekty:
1/ „NPU I „Rozvoj Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ LO
1201 (CxI++)“(2014-2018),
2/ TF02000051 „Rozvoj technologie a výroba jednodílných GFRP lopatek pro větrné
elektrárny“(2016-2017) – bilaterální projekt ČR-Čína,
3/ TH03010353 „Zavedení pokročilých metod augmented reality jako jednoho z pilířů
Industry 4.0 při návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku“ (2018-2019),
4/ CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293 „Modulární platforma pro autonomní

podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení“(2018dosud).
 Další významné projekty:
5/ ESF projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0155 „Vytvoření a rozvoj týmu pro náročné
technické výpočty na paralelních počítačích na TU v Liberci“ (2009-2012),
6/ TH01020796 „Optimalizace tepelných toků na laminovacím stroji s použitím
moderních metod modelování“(2015-2017),
7/ TF06000085 „Adaptivní technologie 3D tisku na bázi extrudéru pro přesnou a
efektivní sériovou výrobu“(2019-2021) – bilaterální projekt ČR-Německo.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST







Garantování, přednášky a cvičení základních kurzů matematiky (např. Matematika 1,
Matematika 2, Matematika).
Zavedení několika nových předmětů, jejich garantování a přednášky z oblasti
zabezpečení elektronických informací (např. Zabezpečení obchodních informací,
Kryptografie a bezpečnost informací, Řízení bezpečnostních rizik informačních
systémů, Informace podniku a krizový management) pro bakalářské, magisterské a
doktorské studium.
Zavedení nových předmětů, jejich garantování a přednášky z oblasti numerické
matematiky a optimalizačních metod (např. Numerické metody problémů
elektrotechniky, Vybrané partie z numerické matematiky, Optimalizační metody) pro
navazující magisterské studium odborné matematiky.
Konzultace a zkoušení studentů doktorského studia na FM a FP.

PUBLIKACE
Autorem české monografie a spoluautorem české monografie, spoluautorem odborné knihy,
spoluautorem kapitoly odborné knihy, autorem a spoluautorem 10 odborných článků,
autorem a spoluautorem 47 článků ve sbornících mezinárodních konferencí, autorem řady
výzkumných a projektových zpráv.

