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výzkum, vývoj, vzdělávání

Společnost Konica Minolta, Inc., v září 
v Brně slavnostně zahájila provoz prvního 
výzkumného a vývojového centra (R & D) 
v Evropě. Investice navazuje na otevření ino-
vačního centra BIC (Business Innovation 
Centre) Konica Minolta, které se zde usku-
tečnilo letos v březnu. Jeho úkolem je vyhle-
dávání atraktivních obchodních příležitostí, 
sběr nápadů a přání od zákazníků a vznik no-
vých obchodních modelů. Na základě zadání 
od BIC se specialisté centra R & D následně 
postarají o vývoj a realizaci. Obě brněnská 
centra by měla do tří let zaměstnávat dohro-
mady více než sto informatiků.

Tým brněnských specialistů z centra 
R & D se bude věnovat zejména vývoji a vý-
zkumu produktů z oblasti inteligentních sys-
témů. Konkrétně půjde o rozvoj inteligentních 
senzorových systémů, řešení pro automatické 
zpracování dat a digitálního pracovního pro-
středí. Úkolem dalších evropských výzkum-
ných a vývojových center, která budou po-
stupně vznikat, bude výzkum 3D tiskových 
zařízení, nositelné elektroniky či nových lé-
kařských přístrojů. „Novou technikou chceme 
našim zákazníkům pomoci ušetřit čas, snížit 
náklady a maximálně zjednodušit práci s veš-
kerými daty a administrativními procesy,“ 
řekl Matěj Dusík, R & D Strategy and Tech-

Společnost Konica Minolta otevřela v Brně své 
první výzkumné a vývojové centrum v Evropě

nology Manager brněnského centra R & D 
firmy Konica Minolta.

K úkolům, kterými se bude brněnské vý-
zkumné a vývojové pracoviště prioritně zajímat, 
patří: infrastruktura 3D tisku, laserový radar 
k identifikaci a predikci pohybu osob a předmě-
tů, výpočetní platforma pro multifunkční tiskár-
ny Next-gen, flexibilní panely OLED Symfos 
a nositelný komunikátor (WCc).

Konica Minolta doposud provozovala 
výzkumná a vývojová centra pouze v To-

kiu (Japonsko) a v San Franci-
sku (USA). Brněnské centrum 
je první ze sítě evropských vý-
zkumných a vývojových pra-
covišť. Bude podléhat přímé-
mu vedení z Londýna a zároveň 
úzce spolupracovat jak s čes-
kým zastoupením Konica Mi-
nolta, tak i s celou evropskou 
sítí inovačních center BIC. Dru-
hé evropské výzkumné a vývo-
jové centrum, tentokrát zaměře-
né na vývoj lékařských přístro-
jů, vznikne v Mnichově. Další 
vývojová centra Konica Minolta 
budou otevřena také v Londýně 
a v Berlíně.

Koncept vytváření vlastních 
inovačních a vývojových center je součás-
tí strategie Konica Minolta, díky které se 
společnost v posledních několika letech 
mění z dodavatele hardwaru na poskyto-
vatele moderních a kompletních řešení „na 
míru“. Konica Minolta v této souvislosti ce-
losvětově investuje mnohamilionové částky 
do rozšiřování nabídky služeb v oblasti ICT 
stejně jako do rozvoje dosavadních obchod-
ních oblastí.
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Obr. 1. Slavnostní otevření výzkumného a vývojového cent-
ra společnosti Konica Minolta v Brně: zleva Hiro Yamasaki, 
Tomáš Bednář, Kunihiro Koshisuka, Dennis Curry

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. 
(1954–2015), odešel neočekávaně 23. břez-
na 2015 v Plzni po krátké vážné nemoci ve 
věku 61 let. Narodil se v Led-
cích u Plzně, roku 1978 získal ti-
tul inženýr v oboru automatické 
systémy řízení a v roce 1984 ti-
tul CSc. – obojí na Vysoké škole 
strojní a elektrotechnické v Plz-
ni, kde v období 1978 až 1992 
zastával vědecké a akademické 
pozice. Po úspěšném habilitač-
ním (1993) a profesorském říze-
ní (2002) se stal profesorem pro 
obor technická kybernetika na Fakultě apli-
kovaných věd Západočeské univerzity v Plz-
ni (ZČU). Od roku 2001 zde zastával funk-
ci prorektora pro výzkum a vývoj. Součas-
ně vedl tým pro identifikaci a rozhodování 
v podmínkách neurčitosti v Evropském cen-
tru excelence NTIS na ZČU.

Vzpomínka na profesora Miroslava Šimandla
V rámci své vědecké kariéry se prof. Šiman-

dl zaměřil na výzkum v oboru odhadování sta-
vu, identifikace systémů, optimálního a adaptiv-

ního řízení a detekce poruch. Byl 
autorem více než 150 vědeckých 
článků, které publikoval v před-
ních časopisech oboru, např. Au-
tomatica, IEEE Transactions on 
Automatic Control, Information 
Fusion a IEEE Transactions on Ae-
rospace and Electronic Systems, 
a přednášel na špičkových pres-
tižních konferencích organizova-
ných Mezinárodní federací auto-

matického řízení (IFAC), Institutem pro elekt-
rotechnické a elektronické inženýrství (IEEE) 
a Mezinárodní společností pro informační fúzi 
(ISIF). V Mezinárodní federaci pro automatic-
ké řízení, IFAC, působil jako spolupředseda 
programového výboru na šestnáctém světovém 
kongresu IFAC a byl také členem dvou technic-

kých výborů IFAC. Byl členem redakční rady 
časopisu International Journal for Mathematics 
and Computer Science. Na Západočeské uni-
verzitě v Plzni vyučoval v kurzech věnujících 
se teorii odhadu, identifikaci systémů, detek-
ci poruch, stochastickým systémům a adaptiv-
nímu řízení. Byl autorem tří knih a školitelem 
dvanácti úspěšných studentů doktorského stu-
dia. V roce 2015 se svým týmem získal Cenu 
Wernera von Siemense v kategorii Nejvýznam-
nější výsledek základního výzkumu za práci na 
téma Nové přístupy a metody nelineárního od-
hadu stavu a optimálního rozhodování v pod-
mínkách neurčitosti.

Miroslav Šimandl byl univerzitním profeso-
rem a vědcem, který byl velmi oblíben a vážen 
u svých studentů a kolegů. Byl to člověk vel-
ké osobní kultury, přátelský, výjimečně trpěli-
vý a plný optimismu. Bude chybět všem, kteří 
ho znali. Čest jeho památce.
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