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Prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. nastoupil po absolvování Elektrotechnické fakulty ČVUT 
do tehdy vznikajícího Ústavu radiotechniky a elektroniky, vedeného Sergejem Djad’kovem, jako 
vědecký aspirant. Až do roku 1975 tam pak vedl oddělení teorie obvodů a pracoval mimo jiné na 
teorii elektronických funkčních bloků a obvodů s rozprostřenými parametry. Na jeho popud a pod 
jeho vedením vznikla skupina, zabývající se návrhem mikroelektronických obvodů a následně 
programový systém SPASO (Soubor Pro Analýzu a Syntézu Obvodů), předaný k využití do Tesly 
Rožnov.   

Vzhledem k tomu, že pracovníci oddělení teorie obvodů obtížně získávali přístup 
k výkonnější výpočetní technice, inicioval s několika spolupracovníky z ÚRE ČSAV založení 
Centrálního výpočetního střediska ČSAV.  

V letech 1976 -1983 se podařilo pod jeho vedením vybudovat pracoviště s cca 160 zaměstnanci 
(z toho cca 70 vědeckých pracovníků a aspirantů) a byla postavena i budova současného Ústavu 
informatiky AV ČR. Ředitelem tohoto pracoviště zůstal až do roku 1990. Po několika změnách 
názvu z tohoto výpočetního střediska postupně vznikl Ústav informatiky AV ČR, kde Mirko Novák 
pracoval až do roku 2015 a poté se stal emeritním vědeckým pracovníkem ÚI AV ČR. 

Ve spolupráci CVS ČSAV, FEL ČVUT a FAV ZČU se podílel na vzniku nového vědního oboru 
Výpočetní technika, v němž mnoho let působil jako člen a předseda Komise pro obhajoby 
kandidátských a doktorských prací.  

V CVS Mirko Novák pracoval na problematice automatizace vědeckých výzkumů a byl to 
právě on, kdo po návratu z jedné z konferencí v USA přišel s myšlenkou zabývat se intenzivněji 
problematikou umělých neuronových sítí, oborem, který se v té době ve světě teprve začínal 
rozvíjet. Podařilo se mu získat pro tuto myšlenku řadu spolupracovníků nejen v CVS, ale i na řadě 
dalších pracovišť v České republice. V roce 1991 byl iniciátorem založení časopisu Neural Network 
World, který dosud patří k nemnoha impaktovaným časopisům v tomto oboru, vydávaným v České 
republice (IF2015 = 0,562) a do roku 2011 byl jeho šéfredaktorem.  

Po roce 1993, kdy byla založena Dopravní fakulta ČVUT, jako spolupracovník jejího prvního 
děkana prof. Ing. Petra Moose, CSc., pomáhal s vybudováním infrastruktury nové fakulty a stál 
rovněž při zrodu Ústavu dopravní telematiky na této fakultě, kde rozvíjel především oblast 
spolehlivosti a bezpečnosti systémů. 

Z obsáhlého přehledu jeho vědeckých i popularizačních prací je zřejmé, že se jedná 
o neobyčejně erudovaného vědeckého pracovníka, navíc s mimořádnými manažerskými 
schopnostmi.  
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