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Vzdělávání
1973-1968
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, fakulta chemické technologie, obor technická
analytická a fyzikální chemie, titul - inženýr
1978-1980
České vysoké učení technické v Praze, výzkumný ústav inženýrského studia při ČVUT v
Praze, postgraduální studium - doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných
předmětů na středních školách
1975 - 76
školení statistických metod ve Spolku pro hutní a chemickou výrobu v Ústí nad Labem
2005
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, študijný program
Environmentálne inženýrstvo, doktorandské štúdium
Zaměstnání
1973 - 1977
Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí n. L.
technický asistent na oddělení analytické chemie, vedoucí střediska technické normalizace
1977 – 1987
Střední průmyslová škola chemická v Ústí n. L
středoškolský profesor (předměty analytická chemie, anorganická chemie, fyzikální chemie,
fyzika- teorie a praktická cvičení)
1987 - 1993
Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí n. L.
výzkumný a vývojový pracovník na oddělení analytické chemie
1993 – 2001
Krajská hygienická stanice v Ústí n. L.
samostatný odborný pracovník na oddělení analytické chemie
2001 – 2003
Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí n. L.
výzkumný a vývojový pracovník na oddělení analytické chemie
od 2003
Universita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí
odborný asistent

Další zveřejnitelné informace o mé osobě
Na FŽP pracuji právě 5 let.
Vyučoval jsem předměty
Fyzika a přístrojová technika
Statistika
Chemie životního prostředí
Základy analytické chemie
Cítím se být především pedagogem. Ve své podstatě jsem zůstal spíše středoškolským
učitelem z počátku své pracovní kariéry a nestal se učitelem vysokoškolským (tedy takovým,
jaké jsem obdivoval při svých vysokoškolských studiích). Jako učitel vyznávám zásady Jana
Ámose Komenského a trpím pocitem, že se jim naše celé školství stále více a více vzdaluje.
Nemohu se vyrovnat s tím, jak velký je rozdíl mezi připraveností velké části našich studentů
z nižších stupňů škol a požadavky, které na ně je třeba klást, má-li být naše pracoviště
nazýváno fakultou univerzity.
Vědecky pracuji posledních asi 10 let v oblasti statistického zpracování výsledků chemických
analýz. V tomto oboru jsem publikoval články v odborných zahraničních časopisech. K této
specializaci jsem se dostal v průběhu své dlouhodobé práce v analytických laboratořích. Dříve
jsem se zabýval čistě instrumentálními analytickými metodami, konkrétně atomovou
absorpční spektrometrií.
Slovo k mé kandidatuře
V Akademickém senátu FŽP UJEP jsem pracoval pouze polední rok minulého funkčního
období. Přiznávám otevřeně, že se nepovažuji za obzvláště vhodného člověka pro
zodpovědnou funkci senátora. Určitě nejsem žádný bojovník za nové myšlenky, schopný se
za ně rvát proti všem. Ostatně ani nemám jasné vize o tom, kam a jak v budoucnosti směrovat
naší fakultu. Na druhé straně ovšem cítím vůči fakultě odpovědnost. Uvědomuji, že z toho pro
mne vyplývá případně i povinnost opustit klid své pracovny, kde se mohu věnovat svým
„kruhům, s tím, že mne to bude stát drahocenný čas a případně i nervy v konfliktech, do
kterých se tak mohu dostat a jimž se raději vyhýbám.
Kdybych formuloval svoji presentaci rázněji a optimističtěji, musel bych Vám lhát.
Děkuji těm, kteří dočetli až sem.
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