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Curriculum vitae: 

Narozen: 1980 v Praze

Vzdělání: 1998 – 2003 inženýrské studium VŠCHT v Praze (Ing.);  2003 – 2007 doktorské studium
VŠCHT v Praze a FS ČVUT v Praze (Ph.D.),  2017 habilitace na FS ČVUT a 2020 jmenování
profesorem na FS ČVUT v oboru Konstrukční a procesní inženýrství

Současná pozice: profesor a zástupce vedoucího na Ústavu energetiky FS ČVUT (12115), 
- hlavní výzkumné aktivity: spalovací procesy, spalování ve fluidní vrstvě, CCS/U technologie,
oxyfuel spalování, biomasa, alternativní paliva, další energetické konverze paliv, redukce emisí,
-výuka odborných předmětů na ústavu, vedení bakalářských a diplomových prací; recenze projektů;
recenze článků v časopisech

Praxe a zkušenosti: 2001: stáž DTU Lyngby, Dánsko; 2001-2002: Koneko, s.r.o.; 2004-2005, 2006
a 2007: výzkumná stáž LTH Lund, Švédsko; 2014: DAAD stáž Universität Stuttgart; 2005-2022:
práce  na  národních  i  mezinárodních  výzkumných  projektech  a  spolupracích  v pozici  hlavního
řešitele, manažera projektu nebo člena řešitelského týmu.

Proč kandiduji do AS ČVUT:

Pozice senátora v AS ČVUT umožňuje ovlivňovat a aktivně se účastnit na rozhodování o zásadních
bodech fungování a rozvoje celé univerzity, kde je mým cílem mimo jiné hájit a prosazovat zájmy
Fakulty strojní na půdě AS, resp. vůči vedení univerzity. Mojí motivací je být platným zástupcem
Fakulty strojní v rámci univerzity, podílet se na nastavení spravedlivého a vyváženého postavení
všech fakult především v ekonomické oblasti, a také v oblasti hodnocení vzdělávání a vědecko-
výzkumné činnosti. Důležitým bodem je pro mě také další rozvoj role AS ČVUT coby kontrolního
orgánu univerzity, aby tuto funkci skutečně kvalitně a plnohodnotně zastával. 

Do AS ČVUT kandiduji s podporou Ústavu energetiky 12115.

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 7. 11. 2022


