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Oblasti výzkumu 

• Didaktiky astrofyziky, fyzikální experimenty 

• Měření fyzikálních veličin a vývoj komplexních senzorických systémů 

• Studium vlastností spodní ionosféry, zejména ve vztahu k prekurzorům 

zemětřesení 
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Účast v projektech 

• Řešitel projektu specifického výzkumu Přírodovědecké fakulty UHK „Profilování 

elektronové hustoty ve spodních vrstvách ionosféry“ (2012) 

• Řešitel projektu specifického výzkumu Přírodovědecké fakulty UHK „Vývoj cenově 

dostupného dataloggeru pro přírodovědná měření“ (2014) 

• Člen řešitelského týmu projektu specifického výzkumu Přírodovědecké fakulty UHK 

„Studium ionosférických prekurzorů zemětřesení“ (2015) 

• Člen řešitelského týmu projektu specifického výzkumu Přírodovědecké fakulty UHK 

„Vývoj jednoduchého radonového detektoru pro studium emisí radonu jako 

prekurzoru zemětřesení“ (2016) 

• Člen řešitelského týmu projektu specifického výzkumu Přírodovědecké fakulty UHK 

„Specifický výzkum katedry fyziky PřF UHK“, součást projektu „Elektromagnetické 

prekurzory zemětřesení“ (2017) 

• Člen řešitelského týmu projektu specifického výzkumu Přírodovědecké fakulty UHK 

„Analýza sociálních interakcí a časových řad pokročilými matematickými metodami“ 

(2018) 

• Člen řešitelského týmu dílčího projektu TAČR, program Gama „Pasivní akustický 

intestinoskop“ (2016–2017), v rámci projektu „Centrum transferu biomedicínských 

technologií – PoC“ 

• Člen řešitelského týmu dílčího projektu TAČR, program Gama „Zařízení pro detekci 

živých organismů v uzavřených prostorech“ (2016–2017), v rámci projektu „Centrum 

transferu biomedicínských technologií – PoC“ 

• Řešitel projektu TAČR, program Epsilon „Vývoj inteligentního systému 

elektronického řízení specializovaného nemocničního lůžka pro pacienty v kritickém 

stavu“ (2018–2020) 

• Řešitel projektu TAČR, program XXX „ITI“ (2018–2020) 

• Člen řešitelského týmu dílčího projektu TAČR, program Gama „Diagnostický systém 

monitorování fitness s vizí využití pacienty CHOPN“ (2018), v rámci projektu 

„Centrum transferu biomedicínských technologií – PoC“ 

• Člen řešitelského týmu dílčího projektu TAČR, program Gama „Smart furniture“ 

(2018), v rámci projektu „Centrum transferu biomedicínských technologií – PoC“ 

 


