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Curriculum vitae: 

Narozen: 1987 v Písku

Vzdělání: 2007 – 2011 bakalářské studium ČVUT, FS v Praze (Bc.); 2011 – 2013 inženýrské 
studium ČVUT, FS v Praze (Ing.); 2013 – 2019 doktorské studium ČVUT, FS v Praze (Ph.D.)

Současná pozice: akademický pracovník na Ústavu energetiky FS ČVUT (12115), 
- hlavní výzkumné aktivity: problematika přestupu tepla při vysokých tepelných tocích a smáčení 
horkých povrchů; dvoufázové proudění; tepelné oběhy s nadkritickým CO2; výzkum těžkých 
havárií jaderných reaktorů
-výuka odborných předmětů na ústavu, vedení bakalářských a diplomových prací; recenze článků v
časopisech, publikační činnost
- vedení studentského projektu virtuální jaderné elektrárny Cenelín

Praxe a zkušenosti: 2013 – současnost: vědecko-výzkumný/akademický pracovník na FS ČVUT; 
2017 – současnost: výzkumník, programátor v CVŘ, a.s.; 2011: stáž NIAEP Nižnij Novgorod a 
výstavba Rostovské JE; 2016: stáž na Petrohradské polytechnice; 2016: organizace INI 
(International Nuclear Institute); práce na národních i mezinárodních výzkumných projektech a 
spolupracích v pozici člena řešitelského týmu.

Proč kandiduji do AS FS:

V akademickém senátu spatřuji velmi důležitou možnost, jak ovlivnit fungování a směrování 
fakulty k jejímu prospěchu z pozice akademické obce, a jak přispět k vzájemné spolupráci s 
vedením fakulty. Mezi moje hlavní cíle patří 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
- podpora propagace fakulty a modernizace výuky

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
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