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Curriculum vitae

Pracovní zkušenosti

Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.
divize ISOVER
Manažer technické podpory

2020 -
doposud

• Odborné poradenství v oblasti stavebních materiálů, 
konstrukcí a systémových řešení

• Příprava tepelně technických posudků, vystavování 
Prohlášení a Ujištění výrobce

• Technická podpora v oblasti zelených střech, 
zelených fasád a dalších řešení modrozelené 
infrastruktury

• Příprava EPD (Environmentální prohlášení                    
o produktu) pro kompletní portfolio výrobků ISOVER

• Přínos a vliv výrobků společnosti Saint-Gobain
na udržitelnou a ekologickou výstavbu a dopad        
na certifikace budov – LEED, BREEAM

• Externí školení a prezentace pro architekty, 
projektanty, realizační firmy, developery a studenty

• Interní školení a prezentace pro obchodní tým

• Příprava a realizace zkoušek a vývoj materiálů             
a systémových řešení

• Příprava a konzultace odborných článků

• Technická podpora na stavbách – konzultace řešení, 
reklamace výrobků, testy, měření

• Správa technických listů pro výrobky ISOVER               
a grafických podkladů – katalogy, letáky, prospekty

• Příprava montážních návodů a videonávodů

• Organizace Mezinárodní studentské soutěže       
Saint-Gobain – příprava podkladů pro národní kolo, 
účast v porotě v národním kole, komunikace             
se studenty a vyučujícími na vysokých školách

Odbornost

AutoCAD

ArchiCAD

Lumion

Twinmotion

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power Point

Adobe Acrobat PRO

Jazyky

Angličtina - středně pokročilý

Němčina - základní znalost

Kurzy a osvědčení

Řidičský průkaz sk. B

Golfový rozhodčí 3. třídy

Golfový trenér 3. třídy

OSVČ
Architekt, designer, grafik

2016 -
doposud

• Zpracování architektonických návrhů – studie 
komerčních interiérů, dispoziční návrhy 

• Příprava interiérových studií

• Vizualizace interiérů a exteriérů

• Příprava výkresové dokumentace

• Návrhy atypového vybavení – recepce, kuchyně

• Grafické práce

Osobnost a vlastnosti

Zodpovědnost 

Spolehlivost

Samostatnost

Preciznost

Koncepční přístup

Analytické a logické myšlení

Zájmy

Golf

Architektura – udržitelná výstavba

Cestování
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Spolupráce na projektech se společnostmi:

Techo, a. s. 
• Dlouhodobá spolupráce od roku 2016 do roku 2021
• Náplň práce - architektonické studie komerčních 

interiérů, dispoziční návrhy kanceláří, vizualizace 
interiérů, návrhy recepčních pultů a nábytku na míru, 
grafické návrhy produktových katalogů a listů

Interiér Říčany, a. s.  
• Dlouhodobá spolupráce od roku 2016 do roku 2019
• Náplň práce - návrhy dispozičních řešení kanceláří, 

interiérové vizualizace

Projekt Kladno, s. r. o. 
• Krátkodobá spolupráce v roce 2017
• Náplň práce - interiérové a exteriérové 

vizualizace RD

Červený klobouk, s. r. o. 
• Krátkodobá spolupráce v roce 2016
• Náplň práce - dispoziční návrh kanceláří

Vzdělání

ČVUT v Praze - Stavební fakulta2016 - 2018
Obor - Architektura a stavitelství 

Ukončeno absolvováním SZZ a získáním titulu 
inženýr architekt

Biskupské gymnázium a základní škola Bohosudov2004 - 2012
Ukončeno maturitní zkouškou

ČVUT v Praze - Stavební fakulta2012 - 2016
Obor - Architektura a stavitelství 

Ukončeno absolvováním SZZ a získáním titulu bakalář 

Studentské soutěže

• Účast v národním kole
• Projekt byl součástí diplomové práce
• Návrh rezidenční čtvrti  v Dubaji

Mezinárodní studentská soutěž Multikomfortní dům

Ročník 2018

• 1. místo v národním kole
• Účast v mezinárodním kole ve Španělsku
• Revitalizace bytových domů v Madridu

Ročník 2017

Golf Club Libouchec
Golfový trenér

2012 - 2016

• Trénink začínajících a mírně pokročilých hráčů

• Dětské tréninky

• Udílení Osvědčení pro hru na hřišti 
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Odborné přednášky

Saint-Gobain Fórum 2020

Saint-Gobain Fórum 2021     
Zelené střechy a dotační  
programy NZÚ

Saint-Gobain Trénink pro 
řemeslníky 2020                 
Praktické ukázky fungování izolací

Konference Dřevostavby v praxi 
Praktické ukázky s aplikací 
minerálních izolací a parozábran

Mezinárodní studentská soutěž 
Saint-Gobain 2022                        
Jak správně navrhnout konstrukci  
z pohledu stavební fyziky

ISOVER Akademie 2022       
Dotační program NZÚ               
NZEB II                                 
Odtokové součinitele

Odborné články

Desatero pro návrh energeticky 
úsporné stavby

Vegetační extenzivní střecha s 
certifikací BROOF (t3)

Dotace pro vegetační střechy z 
programu Nová zelená úsporám


