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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 FS:

V akademickém senátu spatřuji velmi důležitou možnost, jak ovlivnit a podílet se na fungování a
směrování fakulty k jejímu prospěchu z pozice zástupce akademické obce, a jak přispět k vzájemné
spolupráci s vedením fakulty.  Mezi moje hlavní cíle patří, na základě zkušeností z předchozích
volebních období, kdy jsem působil jako senátor v AS FS a jako člen jeho EK, následující body:

- snaha o posílení senátu coby kontrolního orgánu ve vztahu k vedení fakulty
- důkladná kontrola hospodaření fakulty, aktivní přístup v plánování a čerpání rozpočtu fakulty, ve
spolupráci  s  ostatními  senátory  pokračovat  v  naplňování  rovného,  transparentního  a  férového
systému spolupráce senátu a vedení fakulty
- podpora otevřené komunikace mezi vedením fakulty, senátem, a akademickou obcí

Do AS FS kandiduji s podporou Ústavu energetiky 12115.

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

V Praze 7. 11. 2022


