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Curriculum vitae: 

  Vzdělání: 

      Od 10/2020 – Současnost: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, obor                      

Konstrukční inženýrství a mechatronika – doktorské studium 

      2018 – 2020: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, obor Dopravní, letadlová 

a transportní technika – magisterské studium 

 

  Pracovní zkušenosti: 

      Od 10/2021 – Současnost: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů – 

Strojní inženýr ve vědě a výzkumu 

     6/2021 – 9/2021: Akademie věd České republiky, Fyziologický ústav, odd. Biomatematika – 

Odborný pracovník VŠ ve VaV 

     10/2020 – 6/2021: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů – DPP – 

výpočty, analýzy, konstrukční činnost 

      2019 – 2020: ŠKODA AUTO a.s. – Stáž ve vývoji mechanických převodovek MQ 

 

Hlavní body volebního programu: 

1. Modernizace zastaralých poslucháren a učeben: V dnešní době, kdy studenti využívají 

vlastní notebooky a tablety pro záznam poznámek z přednášek a cvičení, by bylo vhodné 

zejména v posluchárnách zajistit dostatečné množství elektrických zásuvek pro nabíjení 

svých zařízení. V některých učebnách by se tato modernizace měla týkat i vybavení typu 

stoly, židle, tabule atd. 

 

2. Kombinovaná forma přednášek a přístup k online podkladům: Smyslem tohoto bodu 

je využít zkušeností s online výukou v době pandemie a realizovat hybridní formu výuky. 

Tedy zpřístupnit přednášky pomocí streamovacích služeb i studentům, kteří nemohou být 

přítomní prezenčně a umožnit studentům zpětný přístup k záznamům z přednášek. Studenti 

tak mohou zůstat v úzkém kontaktu s výukou i při momentální nebo dlouhodobé 

nepřítomnosti. Sdílené studijní podklady ve formě prezentací atp. by měly být standardem, 

ke kterému by studenti měli mít přístup po celou dobu studia.  

 

3. Placení kartou v bufetu: Z pohledu dnešních možností bezkontaktních plateb je záhodno 

modernizovat způsob plateb v bufetu na FS. 

 

4. Zlepšování propagace fakulty: Cílem tohoto bodu je rozšiřovat povědomí o tom, co 

Fakulta strojní umí nabídnout svým studentům i studentům z řad středoškoláků, kteří mají 

v plánu na FS přihlášku podat. Zvolit vhodnou rétoriku a komunikační prostředky vůči 

mladé generaci a dokázat zaujmout je důležitým krokem pro to, aby Fakulta strojní byla 

mezi množstvím vysokých škol viditelná a atraktivní. 

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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