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Obvod: akademičtí pracovníci 

 

Tomáš DLOUHÝ, prof. Ing., CSc. 
tomas.dlouhy@fs.cvut.cz 

 

 

Curriculum vitae: 

Datum a místo narození:  2. ledna 1960 v Berouně 

Trvalé bydliště:   Silurská 8, 152 00 Praha 5 

Rodinný stav:    ženatý, 4 děti 

Vzdělání: 

1979 - 1984  Fakulta strojní, ČVUT v Praze, obor tepelná a jaderná energetická zařízení 

Vědecké a akademické tituly: 

1984   Ing. - Fakulta strojní, ČVUT v Praze 

1993   CSc. v oblasti spalování, FS ČVUT v Praze 

2005   doc. - FS ČVUT v Praze 

2021  prof. - ČVUT v Praze 

Absolvované zahraniční stáže a kurzy: 

1995 - 98  postgraduální diplom na Glasgow Caledonian University 

Praxe: 

1985 - 92  výzkumný asistent, FS ČVUT v Praze 

1992 - 05  odborný asistent na ústavu mechaniky tekutin a energetiky FS ČVUT 

2005 - 21 docent na ústavu energetiky FS ČVUT v Praze 

2021 -   profesor na ústavu energetiky FS ČVUT v Praze 

Členství v komisích: 

2007 - 09  člen podoborové komise strojírenství GAČR, funkce zpravodaje 

2007 - 09  člen oborové komise technických věd GAČR 

2010 - 12 členem hodnotitelské komise dotačního programu Eko-energie MPO ČR 

2012 - 14 členem etické komise ČVUT 

2014 -   předseda ekonomické komise AS FS ČVUT 

Teze volebního programu: 

Od r. 2014 pracuji v AS FS ČVUT ve funkci předsedy ekonomické komise. V případě mého 

opakovaného zvolení do AS bych chtěl pokračovat řešení rozpracovaných ekonomických témat:  

• Hledáním úspor v provozních nákladech fakulty přispět ke zvýšení prostředků přidělovaných 

ústavům. 

• Úpravou současného způsobu hodnocení pedagogických výkonů zajistit spravedlivé a důstojné 

odměňování pedagogů za odvedenou práci. 

Za důležitou považuji též otázku zlepšení komunikace se studenty, kteří mají studijní problém a 

nevědí, jak jej řešit.  

 

Moje kandidatura je podpořena Ústavem energetiky (Ú 12115). 

Souhlasím se svou kandidaturou do AS FS ČVUT v Praze a souhlasím se zveřejněním 

uvedených údajů. 

 

V Praze 7. 11. 2022 


