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Životopis 
 
Jméno: doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. 
Narozen: 19. dubna 1952 v Divákách 
Zaměstnavatel: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, vedoucí katedry informatiky a počítačů, 
prorektor pro rozvoj a informatizaci. 
 
Vzdělání, vědecké a vědecko-pedagogické tituly: 
1971 – 1976 Ing. - Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechnická, obor elektronické počítače. 
  Diplomová práce „Řídící jednotka třídiče desek“. 
1981 – 1985 CSc. - Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta strojní a elektrotechnická, vědecká aspirantura v oboru 

stavba výrobních strojů a zařízení, specializace automatizace. 
Kandidátská disertační práce „Řídicí systém automatizovaného důlního mechanizmu“. 

1991  Doc. - Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta elektrotechnická, habilitace v oboru inženýrská 
informatika. 
Habilitační práce – „Informační a řídicí systémy na bázi metod umělé inteligence v nových 
podmínkách uhelného hornictví“. 

Dne 8. 10. 2014 úspěšně ukončeno profesorské řízení před vědeckou radou Univerzity Hradec Králové. Téma 
profesorské přednášky „Informační a řídicí systémy na bázi metod umělé inteligence“. 
 
Průběh praxe: 
12.7.1976 – 31.8.1977 technik výpočetního střediska, Válcovny plechu Frýdek – Místek; 
1.9.1977 – 14.12.1980 odborný asistent, Vysoká škola báňská Ostrava, katedra ASŘ, fakulta strojní a 

elektrotechnická; 
15.12.1980 – 31.12.1985 vedoucí katedry, Resortní vzdělávací středisko FMPE Havířov; 
1.4.1985 – 31.12.1990 specialista vědy a výzkumu, vedlejší pracovní poměr, Hornický ústav ČSAV; 
1.1.1986 – 31.5.1987 zástupce ředitele, Institut vzdělávání FMPE Havířov; 
1.6.1987 – 31.5.1988 poradce ministra, Federální ministerstvo paliv a energetiky Praha; 
1.6.1988 – 18.12.1988 poradce generálního ředitele, OKD Ostrava; 
19.12.1988 – 28.2.1991 ředitel, OKD, Automatizace řízení Ostrava; 
1.3.1991 –  30.4.1991 poradce ředitele, OKD Ostrava; 
1.5.1991 – 30.4.2001 jednatel OASA COMPUTERS, s.r.o. Ostrava; 
1.3.1998 – 25.2.2001 docent, vedlejší pracovní poměr Ostravská univerzita v Ostravě; 
10.1.2005 – 30.9.2010 mimořádný profesor Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, garant oboru Aplikovaná 

informatika; 
1.5.2001 – dosud  docent, vedoucí katedry informatiky a počítačů, Ostravská univerzita v Ostravě; 
1.4.2008 – dosud  prorektor pro rozvoj a informatizaci, Ostravská univerzita v Ostravě. 
 
Členství v poradních orgánech MŠMT: 

1. Člen expertní komise MŠMT pro projekty EU, 2011 – 2013. 
2. Člen předsednictva Rady vysokých škol, od roku 2007, dosud. 
3. Člen rady programů MŠMT, 2009 – 2013. 

 
Členství ve vědeckých radách: 

1. Člen vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě. 
2. Člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 
3. Člen vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.  
4. Člen vědecké rady Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci. 

 
Členství v oborových radách doktorských studijních programů: 

1. Předseda oborové rady na Ostravské univerzitě v Ostravě, doktorského studijního programu Informatika, obor 
Informační systémy.  

2. Předseda oborové rady na Ostravské univerzitě v Ostravě, doktorského studijního programu Aplikovaná 
informatika, obor Aplikovaná informatika.  

3. Člen oborové rady na Ostravské univerzitě v Ostravě, oboru Informační a komunikační technologie ve 
vzdělávání.  



2 
 

Hlavní řešitel rozvojových a operačních programů, koordinátor za Ostravskou univerzitu 
1. Příprava a realizace e-learningových forem výuky. Transformační a rozvojové programy pro veřejné vysoké 

školy na rok 2002.  
2. Realizace e-learningu v distančních a kombinovaných formách výuky. Transformační a rozvojové programy 

pro veřejné vysoké školy na rok 2003.  
3. Příprava akreditace programů a kursů v kombinované a distanční formě Transformační a rozvojové programy 

pro veřejné vysoké školy na rok 2004.  
4. Vzdělávání akademických a administrativních pracovníků Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. 

Transformační a rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004.  
5. Integrace zdravotně postižených studentů do procesu vzdělávání na Ostravské univerzitě. Transformační a 

rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004.  
6. Tvorba distančních výukových opor v multimediální interaktivní podobě. Transformační a rozvojové 

programy pro veřejné vysoké školy na rok 2005.  
7. Koncepční zvýšení úrovně řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků Ostravské 

univerzity. Transformační a rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2005.  
8. Specializovaná učebna pro projektování distribuovaných objektově-orientovaných systémů. FRVŠ na rok 

2005.  
9. Tvorba distančních výukových opor v multimediální interaktivní podobě. Transformační a rozvojové 

programy pro veřejné vysoké školy na rok 2006.  
10. Projekt manažerské excelence vedoucích pracovníků Ostravské univerzity. Transformační a rozvojové 

programy pro veřejné vysoké školy na rok 2006.  
11. Specializovaná učebna pro výuku a řešení projektů v oblasti počítačových sítí. FRVŠ na rok 2006.  
12. Projekt ESF RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0103 Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje 

v Moravskoslezském kraji a jeho realizace. MŠMT. 2005 – 2007. 
13. Specializovaná učebna pro výuku a řešení projektů v oblasti počítačové grafiky. FRVŠ na rok 2008.  
14. Realizace systému hodnocení hlavních činností univerzity. Transformační a rozvojové programy pro veřejné 

vysoké školy na rok 2008.  
15. Příprava na účast v Operačních programech Ostravské univerzity. Transformační a rozvojové programy pro 

veřejné vysoké školy na rok 2008.  
16. Mobilní specializovaná učebna pro výuku a řešení softwarově náročných aplikací. FRVŠ na rok 2009. 
17. Učebna pro výuku multimediálních aplikací a jazyků. FRVŠ na rok 2010. 
18. Specializovaná laboratoř pro výuku soft computingu. FRVŠ na rok 2011.  
19. Modernizace počítačových učeben informatiky za podpory technologie virtualizace. FRVŠ na rok 2012.  
20. Inovace technologií databázové architektury a specializované učebny pro výuku na Ostravské univerzitě. 

FRVŠ na rok 2013.  
21. Projekt OP VpK CZ.1.07/2.2.00/28.0245 Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech 

Ostravské univerzity. MŠMT 2012-2014. 
22. Projekt OP VpK CZ.1.07/1.3.05/11.0011 Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských 

zařízení v MSK. MŠMT 2008-2011. 
23. Projekt OP VpK CZ.1.07/2.2.00/07.0306 Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný 

prostor. MŠMT 2009-2011. 
24. Projekt OP VpK CZ.1.07/2.3.00/09.0197 Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních 

technologií v Moravskoslezském kraji. MŠMT 2010-2012. 
25. Projekt OP VpK CZ.1.07/2.2.00/07.327 Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků 

VŠB-TUO. MŠMT 2010-2012. 
26. Projekt OP VpK CZ.1.07/2.2.00/15.0132 Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV. 

MŠMT 2011-2013. 
27. Projekt OP VpK CZ.1.07/2.2.00/15.0176 Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK 

(s podporou ICT). MŠMT 2011-2013. 
28. Projekt OP VpK CZ 1.07/2.2.00/15.0026 Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků 

Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě. MŠMT 2011-2014. 
29. Projekt OP VpK CZ CZ.1.07/4.1.00/22.0001 KVALITA MŠMT 2010 – 2014. 
30. Projekt OP VpK CZ 1.07/4.1.00/33.0005 KREDO. MŠMT 2013-2014. 

 
Řešitel vědeckých projektů: 

1. Nositel výzkumného úkolu VIII-2-13/2e „Systémy přímého řízení výuky počítačem“, 1978 – 1980.  
2. Spoluřešitel výzkumné studie pro světovou odborovou federaci „Restrukturalizace výzkumu a výroby 

v oblasti hlubinného dobývání ložisek užitkových nerostů ve vazbě na uvolněné prostředky ze zbrojních 
programů“, 1983. 
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3. Spoluřešitel výzkumné studie pro VVUU Radvanice a HÚ ČSAV Ostrava „Budoucí metody hlubinného 
dobývání černého uhlí v kritických hloubkách“, 1983 – 1984. 

4. Spoluřešitel výzkumného úkolu HÚ ČSAV  II-6-1/07.03 „Teoretické aspekty robotechnologií v hlubinném 
dobývání uhlí, zejména v kritických hloubkách“, 1985-1990. 

5. Spoluřešitel Výzkumného záměru MSM619889870 – „Logické a algebraické metody pro zpracování 
informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování“, 2005 – 2011. 

6. Spoluřešitel Výzkumného centra 1M6798555601 – DAR „Data, Algoritmy, Rozhodování“, 2005 - 2011. 
7. Nositel projektu IGS SGS19/PřF/2010 „Softwarový nástroj pro fuzzy modelování“, 2010. 
8. Nositel projektu IGS SGS20/PřF/2011 „Fuzzy modelovací nástroj pro testování informačních systémů 

realizující businness procesy“, 2011. 
9. Nositel projektu IGS SGS10/PřF/2012 „Fuzzy modelovací nástroje pro analýzu a návrh informačních 

systémů“, 2012. 
10. Nositel projektu IGS SGS20/PřF/2013 „Fuzzy modelovací nástroj pro zajištění bezpečnosti komplexních 

systémů a adaptivní vyhledávání zatížené neurčitosti“, 2013. 
 
Zavedení nových oborů: 

1. Program Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika – Bc. v kombinované a distanční formě na OU 
v Ostravě – 2002. 

2. Program Informatika, obor Informatika – Bc. v prezenční formě na OU v Ostravě – 2002. 
3. Program Informatika, obor Informační systémy – navazující Mgr. v prezenční a kombinované formě na OU 

v Ostravě – 2002. 
4. Program Informatika, obor Matematická informatika – navazující Mgr. v prezenční formě na OU v Ostravě – 

2002. 
5. Program Informatika, obor Informační systémy – Ph. D. v prezenční a kombinované formě na OU v Ostravě – 

2003. 
6. Program Informatika, obor Učitelství informatiky pro střední školy (jednooborové a dvouoborové) – 

navazující Mgr. v prezenční formě na OU v Ostravě – 2006. 
7. Program Učitelství pro základní školy, obor Učitelství informatiky pro základní školy (jednooborové 

a dvouoborové) – navazující Mgr. v prezenční formě na OU v Ostravě – 2006. 
8. Program Informatika, obor Informatika (dvouoborová) – Bc. v prezenční a kombinované formě na OU 

v Ostravě – 2005. 
9. Program Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika – Bc. v prezenční formě na UKF v Nitře – 

2005. 
10. Program Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika – PhD. v prezenční a kombinované formě na 

OU v Ostravě – 2013. 
 
Přehled o publikační činnosti: 

Články v periodiku s nenulovým impakt faktorem – 3. 
Patenty – 3. 
Články v recenzovaném periodiku – 15. 
Články v národním recenzovaném periodiku – 21. 
Monografie – 3. 
Samostatná kapitola v monografii – 3. 
Články ve sborníku z konference ve světově uznávané databázi – 19. 
Příspěvky na mezinárodních konferencích ISI – 18. 
Příspěvky na národních konferencích – 65. 
Software – 5. 
Vysokoškolské učební texty – 72. 

 
Odborné zaměření: 
Operační a distribuované systémy, realizace počítačových systémů, projektování informačních systémů, 
řízení procesů za neurčitostí, e-learning. 
Přínos v oblasti vědy - řídicí systémy inteligentních robotů, procesní systémy řízení za neurčitostí. 
Přínos v aplikační oblasti - informační systémy velkých firem, agilní metodiky projektování informačních systémů. 
Přínos v oblasti vzdělávání - systémy přímého řízení výuky počítačem, e-learningové systémy řízení výuky. 

Ostrava 7. 10. 2014        
        doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. 


