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Po ukončení studia na Průmyslové škole elektrotechnické v Praze se specializací na Elektrické stroje 
byl přijat na Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde studoval stejný obor. Studia zakončil v r. 
1968 s vyznamenáním obhajobou práce o Tranzientních jevech v asynchronních motorech a jejich 
modelováním. 
 
Do zaměstnání nastoupil téhož roku ve Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky 
v Běchovicích, kde pracoval až do r. 1977. V tomto ústavu se zabýval nejen konstrukcí specielních 
strojů pro střídačové napájení zvláště pro trakční použití, ale i progresivními metodami řízení střídačů. 
Jeho dizertační práce z této doby se zabývala řízením střídačů na bázi jím vytvořené Cirkulární 
pulsně-šířkové modulace, která měla řadu příbuzných prvků s metodou Direct Torque Control, později 
všeobecně přijatou platformou koncernu ABB. Intenzivně spolupracoval se závodem ČKD Trakce a 
VÚES Brno na vývoji střídavého trakčního  pohonu pro tramvajová vozidla až  do úrovně funkčního 
vzorku vozidla. 
 
Po r. 1977 pracoval jako samostatný vědecký pracovník v Ústavu pro elektrotechniku ČSAV a to až do 
r. 1992. Stal se zástupcem vedoucího oddělení Výkonová elektronika. Vědecké práce z tohoto období 
se realizovaly jak v dalším vývoji tramvajových pohonů, tak i trolejbusů závodu Škoda Ostrov. 
Publikoval v různých vědeckých časopisech a vystupoval na domácích i mezinárodních konferencích. 
Kolektiv byl oceněn za výsledky své práce diplomem premiéra československé vlády. 
 
Po krátké činnosti poradce v Investiční bance nastoupil Ing. Bernat v r. 1993 do firmy ABB s.r.o. 
v Praze. Zde zakládal technické oddělení regulovaných pohonů a posléze se stal vedoucím odd. 
Inženýringu elektrických pohonů. Pod jeho vedením byly realizovany významné projekty ABB v oblasti 
výroby papíru a celulózy, válcoven, zpracování hliníku anebo moderních jeřábů,  čerpacích stanic a 
zkušeben.  Často se jednalo o mezní výkony ve své době. Zabýval se rovněž intenzivně vlivem 
regulovaných pohonů na energetické sítě a navrhl specielní kvazi 24 pulsní řešení sítě v Biocelu 
Paskov,  které vyniká vysokou účinností a dobrou filtrací harmonických. V této době pracoval jako člen 
Ústřední odborné komise pro elektrické pohony při ČSVTS a byl zvolen do vědecké rady TU Ostrava, 
Vysoké školy báňské. Současně byl odsouhlasen Ministerstvem školství jako externí člen komise pro 
obhajoby dizertačních prací na ČVUT Praha. 
 
V současné době zastává v ABB  funkci Produktového manažera, který řeší systémové požadavky 
složitých aplikací. Spolupracuje s Elektrotechnickou fakultou ČVUT nejen jako zmíněný člen komise 
pro obhajoby, ale též jako člen Oborové rady studijního programu, posuzovatel grantových projektů 
Katedry elektrotechnologie a Katedry elektrických pohonů a trakce a jako mentor končících studentů 
na FEL. 

 


