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Curriculum vitae:  

 

24.1.1959  narozen v Praze. Manželka Ludmila, děti Anna (34 let), František (32 let), Lucie (29 let). 

1978-83  Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Aplikovaná mechanika. 

1983-84  Roční vojenská služba. 

1984-85  Vědecký pracovník ÚVMV Praha. 

1985-2008 Odborný asistent na Odboru mechaniky a mechatroniky, Ústavu mechaniky, 

                     biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. 

1994  CSc.   ve vědním oboru „Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí“. 

2008  Doc.   v oboru habilitačního řízení - Aplikovaná mechanika. 

2008-dosud  Docent na Odboru mechaniky a mechatroniky, ÚMBM FS ČVUT v Praze.   

V letech 2004-2007 a 2010-2013 člen AS FS ČVUT v Praze, 2014-dosud člen AS ČVUT v Praze.      

V ústavu se zabývám kinematikou systémů mnoha vázaných těles a kmitáním. 

Mimoprofesní zájmy: Historické stavby, fotografie, cyklistika, lyžování. 

 

Teze volebního programu:  

- Senátor AS ČVUT má hájit zájmy ČVUT, tedy případně i na úkor součásti (např. stojní fakulty), za 

  kterou byl zvolen. Během svého působení v senátu AS ČVUT jsem poznal spoustu „čestných“  

  senátorů, kteří to dokáží, ale bohužel i některé „sobce“, kteří svoji funkci senátora zneužívají pro 

  prospěch své mateřské součásti. Jejich snahám bych rád nadále v senátu čelil.   

- „Spravedlnost“ a objektivita vztahů rektorát – fakulty – ústavy ČVUT  

- Pokud možno zastavit sestupnou tendenci kvality výuky na ČVUT (ne každý student musí udělat  

   každou zkoušku napoprvé). Nesouhlasím s větou: "Když ho vyhodím, přijde znovu a budu s ním  

   ztrácet čas." 

- V současnosti jsem senátorem AS ČVUT, kde pracuji v Komisi pro informační strategii AS a 

   v Komisi pro pedagogické záležitosti AS. V této práci bych také rád pokračoval. 

 

Souhlasím se svou kandidaturou do AS ČVUT v Praze, souhlasím se zveřejněním uvedených 

údajů, a prohlašuji, že nekandiduji do AS za jinou součást ČVUT. 

 

V Praze 03. 11. 2022 


