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Jmenuji se Pavel Zemčík a narodil jsem se 30. dubna 1965 v Brně. Moje matka, Marie Zemčíková (RNDr.), 

rozená Krušinová, se narodila 16. června 1937 ve Křetíně (okr. Blansko). Získala vysokoškolské vzdělání v chemii 

a pracovala podstatnou část svého profesního života jako asistentka na Ústavu fyzikální metalurgie 

Československé akademie věd (ČSAV) v Brně. Můj otec, Tomáš Zemčík (RNDr., DrSc.), se narodil 16. dubna 1936 

v Poličce (okr. Polička, nyní okr. Svitavy) a zemřel 31. října 1993. Získal vysokoškolské vzdělání v oblasti fyziky a 

pracoval po většinu svého profesního života jako vědecký pracovník se zaměřením na výzkum Mössbauerova 

jevu též na Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV v Brně. 

Dětství jsem prožil v Brně s výjimkou cca ročního pobytu ve Waterloo v Kanadě, kde můj otec absolvoval 

v letech 1968-1969 studijní pobyt na univerzitě. Do školy jsem začal chodit na Základní devítiletou školu 

Janouškova v Brně v roce 1971, ale v roce 1973 jsem přestoupil na Základní devítiletou školu Bakalovo nábřeží 

v Brně s rozšířenou výukou jazyků, kterou jsem absolvoval s vyznamenáním v roce 1980. V tomtéž roce jsem 

začal studovat Střední průmyslovou školu elektrotechnickou na ulici Leninově (nyní Kaunicova) v Brně. Tuto 

školu jsem ukončil s vyznamenáním v roce 1984. Během studia na základní a střední škole jsem se úspěšně 

účastnil studentských soutěží a tehdy pořádané matematické a fyzikální olympiády (nejlepší výsledek 

v krajských kolech 1.-2. místo v matematické a 3. místo ve fyzikální olympiádě a účast v celostátním kole). 

V roce 1984 jsem začal studovat na Elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Studium jsem ukončil s vyznamenáním 

v roce 1989 obhájením diplomové práce v oblasti modelování a simulace na Katedře počítačů se zaměřením na 

přenos dat po simulované chybové lince a získáním titulu Ing. Během studia jsem se úspěšně účastnil 

studentských soutěží (nejlepší výsledek byl účast na celostátním kole SVOČ v Košicích v roce 1989). Absolvoval 

jsem výměnnou studentskou praxi v rámci organizace IAESTE v Alexandrii v Egyptě, a to ve firmě Philips, v době 

trvání cca 2 měsíce. V roce 1988 jsem dále úspěšně složil státní všeobecnou zkoušku z jazyka anglického. 

Během studia jsem obdržel podnikové stipendium Výzkumného ústavu matematických strojů (VÚMS). 

V roce 1989 jsem nastoupil do zaměstnání ve VÚMS Brno, Durďákova, ale krátce nato (v říjnu) v roce 1989 jsem 

byl povolán do základní vojenské služby, kterou jsem absolvoval v Praze na výpočetním středisku Generálního 

štábu Československé lidové armády, kde jsem dosáhl hodnosti podporučíka. Po ukončení základní vojenské 

služby jsem se v roce 1990 vrátil do VÚMS a tam jsem pracoval na mikroprocesorem řízených zobrazovacích 

jednotkách na bázi LED. Na začátku roku 1991 jsem po ukončení pracovního poměru dohodou nastoupil na 

interní doktorandské studium na Fakultu elektrotechnickou VUT v Brně. Mým školitelem byl prof. I. Serba a 

oborem informatika a kybernetika se zaměřením na počítačovou grafiku. 

V roce 1991 jsem se oženil. Mojí manželkou se stala Alena Zemčíková (PaedDr.), rozená Linhartová, narozená 

28. června 1964. Od té doby žijeme ve společné domácnosti a máme tři děti, Tomáše, narozeného 29. září 

1994, Martina, narozeného 18. dubna 1998 a Táňu, narozenou 24. prosince 2004. 

V roce 1992 jsem absolvoval studentskou stáž na University of Bristol ve Velké Británii v rámci projektu Tempus 

(řešitel prof. V. Dvořák) v době trvání cca 4 měsíců. S tímto pracovištěm jsme později založili dlouhodobou 

spolupráci. V průběhu doktorandského studia jsem byl přijat do zaměstnaneckého poměru na FEI VUT v Brně. 

Během studia jsem spolupracoval s doc. J. Honcem na pořizování obrazu pro radarové měřiče rychlosti. Při 

těchto aktivitách, kdy se některé z potřebných právních kroků v jednání se zákazníky ukázaly na fakultě jako 

těžko realizovatelné, nám bylo doporučeno tehdejším děkanem (prof. J. Kazellem) založit právnickou osobu. 

Tak v roce 1994 vznikla firma CAMEA, spol. s r.o., kterou jsme založili spolu s několika kolegy z VUT i mimo VUT. 

Firma CAMEA, spol. s r.o. se ukázala jako životaschopná a dnes je poměrně významnou společností v oblasti 

zpracování obrazu v průmyslu a dopravě. V roce 1994 jsem byl z VUT vyslán na pracovní pobyt do firmy ASCOM 

Radiocom, Camberley, Velká Británie, kde jsem celkem pracoval cca 2 měsíce na expertize uživatelských 

rozhraní software pro radiové komunikace. Doktoranské studium jsem ukončil v roce 1995 obhájením 

disertační práce „Realistické zobrazení“ (Realistic Rendering) a získáním akademického titulu Dr. 



Po roce 1995 jsem zůstal na fakultě (která se mezitím transformovala na Fakultu Elektrotechniky a Informatiky) 

na Katedře informatiky a výpočetní techniky. V letech 1995-1999 jsem absolvoval několik stáží. Kromě kratších 

pobytů to bylo zejména 2x v celkové době trvání cca 2 měsíce na University of Surrey, Guildford, Velká Británie 

(vedoucí pracoviště prof. J. Kittler) a 3x v celkové délce trvání cca 6 měsíců na Lappeenranta University of 

Technology, Finsko (vedoucí pracoviště prof. J. Parkkinen a prof. Heikki Kälviainen). V roce 2000 jsem pak 

absolvoval pobyt v délce trvání cca 5 měsíců na Faculty of Engineering, PennState, Erie, Pennsylvania, USA 

(vedoucí pracoviště prof. Ralph M. Ford) ve funkci hostujícího profesora „Visiting professor“. 

Mezitím jsem v roce 1998 obhájil habilitační práci na téma „Komunikace člověka se strojem“ (Human Machine 

Interaction) a získal tak akademicko-pedagogický titul doc. V roce 2002 jsem byl v souvislosti se založením 

Fakulty informačních technologií jmenován vedoucím Ústavu počítačové grafiky a multimédií, jimž jsem dosud. 

Ústav počítačové grafiky a multimédií se za dobu své existence vyvinul v pracoviště úspěšné zejména v tvůrčí 

činnosti. Bylo to možné díky odbornému růstu mých spolupracovníků, kteří přišli na pracoviště z řad 

doktorandů, ale i díky příchodu několik kolegů „zvenčí“. Během své práce na VUT jsem se věnoval výuce 

několika předmětů, zejména „Styk člověk-stroj“, „Multimédia“, „Počítačová grafika“, „Tvorba uživatelských 

rozhraní“, „Pokročilá počítačová grafika“, „Zpracování obrazu“ a „Počítačové vidění“. V převážné většině jsem 

tyto předměty i přípravoval a zavedl. Spolupodílel jsem se i na zavedení nového oboru magisterského studia 

„Počítačová grafika a multimédia“, který byl akreditován těsně před vznikem Fakulty informačních technologií a 

jehož jsem garantem. Kromě výuky jsem se podílel na získání více než dvaceti grantových projektů tuzemských 

(poskytovatel FRVŠ, GAČR, GA AVČR a MŠMT), ale i zahraničních, financovaných Evropskou Unií a Britskou 

radou (British Council). Podílím se též i na organizaci mezinárodní výměny studentů a učitelů. Mezi mé odborné 

zájmy patří zejména počítačová grafika, zpracování obrazu, uživatelská rozhraní, multimédia, akcelerace 

rastrových algoritmů v programovatelném hardware a využití výsledků výzkumu v aplikacích. 

Jsem členem vědecké rady FIT, oborové rady FIT pro doktorské, magisterské a bakalářské studium a jsem též 

členem oborové rady FI MU (Fakulty informatiky Masarokovy univerzity v Brně). V letech 2002-2004 jsem byl 

členem akademického senátu FIT. Podílel jsem se na organizaci konferencí 11th Eurographics Workshop on 

Rendering, 2000 (EGRW 2000), Brno, 4th Joint Workshop on Machine Learning and Multimodal Interaction 

2007 (MLMI 2007), Brno a EUROGRAPHICS 2007, Praha. Více či méně pravidelně jsem členem programových 

výborů různých konferencí (například SOFSEM, EUROGRAPHICS, MLMI, SWCG, CSSG, CESCG, NHIBE) a 

zpracovávám pro tyto i další konference a časopisy recenze. Též více či méně pravidelně jsem zván na státní 

závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, na obhajoby disertačních a habilitačních prací na ZČU Plzeň, ČVUT 

Praha, VŠB-TU Ostrava a FI MU Brno a zpracovávám recenze pro tyto práce. Jsem členem organizací IEEE a 

ACM. Dále jsem členem poradního orgánu MŠMT pro Národní program výzkumu II (NPV II) a pravidelně 

zpracovávám recenze různých grantových projektů. V minulosti jsem se podílel na činnosti Technické 

normalizační komise 20 Českého normalizačního institutu. Nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické 

strany a moje lustrační osvědčení je negativní. Nejsem ani členem žádné církve nebo obdobné organizace. 

Jsem držitelem řidičského průkazu kategorie A (50 ccm)/B a pilotního průkazu ULLa (ultralehké letouny) a jsem 

členem Letecké amatérské asociace ČR (LAA). Mezi mé záliby patří hudba, zejména hra na violoncello, ze sportů 

sjezdové lyžování a jízda na kole. Dále se zabývám leteckým modelářstvím, ke kterému jsem se po letech vrátil 

zejména kvůli dětem. Mým koníčkem je i pilotáž ultralehkých letadel, což bylo po léta mým snem, který se mi 

nedávno splnil. Samozřejmě trávím rád čas i se svou rodinou. 

V Brně dne 19.11.2007 

 

 

 

 

Pavel Zemčík 


