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Vzd¥lání

2017 - nyní

�eské vysoké u£ení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikáln¥ inºenýrská - Doktorské studium

Studijní obor: Matematické inºenýrství

2015 - 2017

�eské vysoké u£ení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikáln¥ inºenýrská - Inºenýrské studium

Studijní obor: Aplikované matematicko � stochastické metody

Název diplomové práce: Odhad hyperparametr· Gaussovských proces·

Stru£ný obsah práce: Gaussovské procesy p°edstavují t°ídu neparametrických model· pouºí-
vaných k klasi�kaci nebo regresi dat. Jsou pln¥ ur£eny funkcemi pr·m¥ru a kovariance, které
ovliv¬ují jejich chování a závisí na °ad¥ parametr·, jejichº kvalitní odhad je klí£ový pro predik-
tivní schopnost Gaussovských proces·. Práce zkoumá r·zné metody odhadu t¥chto parametr·
pro regresní model s nerovnom¥rným rozloºením ²umu. Ú£innost a kvalita t¥chto odhad· je
ukázána na p°íkladu Bayesovské optimalizace.

Studium ukon£eno státní záv¥re£nou zkou²kou se ziskem titulu inºenýr.

2012 - 2015

�eské vysoké u£ení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikáln¥ inºenýrská - Bakalá°ské studium

Studijní obor: Matematické inºenýrství

Zam¥°ení: Aplikované matematicko � stochastické metody

Název bakalá°ské práce: Odhad struktury pravd¥podobnostního modelu

Stru£ný obsah práce: Práce se zabývala Bayesovským p°ístupem k modelování problému line-
ární regrese se zam¥°ením na °ídká °e²ení. Motivací byly inverzní úlohy pro odhad zdrojového
£lenu atmosférického úniku. Teoretické postupy byly aplikovány na reálná data z experimentu
ETEX.

Studium ukon£eno státní záv¥re£nou zkou²kou se ziskem titulu bakalá°.
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Pracovní zku²enost

Leden 2018 - Nyní

Výzkumný pracovník na Ústavu teorie informace a automatizace AV �R, v.v.i. (ÚTIA).

�len týmu sponzorovaného grantem GA�R.

Duben 2017 - Prosinec 2017

V¥decký a výzkumný asistent na Západo£eské univerzit¥ v Plzni.

Ú£ast na projektu RICE - NETESIS.

Práce zam¥°ená na modelování pomocí Gaussovských proces·.

Leden 2016 - Duben 2017

Výzkumný pracovník na Ústavu teorie informace a automatizace AV �R, v.v.i. (ÚTIA).

�len týmu výzkumného projektu STRADI (http://stradi.utia.cas.cz), jehoº cílem byl vývoj metod pro
ur£ení zdrojového £lenu atmosférického úniku.

V rámci projektu ú£ast na mezinárodní konferenci ISBA 2016 s p°ísp¥vkem Bayesian esti-
mation of linear regression model with unknown prior and noise covariance matrix.

Dovednosti

Výpo£etní technika

Dobrá znalost výpo£etních program· Matlab a R. Zku²enost s programy kancelá°ského balíku MS O�ce, tex-
tovým procesorem LyX a systémem TeX. Základní znalost programovacího jazyka Python.

Jazyky

Angli£tina na velmi dobré úrovni (slovem i písmem). Mírn¥ pokro£ilá znalost ²pan¥l²tiny a základní znalost
n¥m£iny.

Dal²í

�idi£ský pr·kaz skupiny B (8 let).

Zájmy

Spole£enský tanec (standardní a latinsko � americký).
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