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Narozen:

    
    -  13.října 1980  

  

Vzdělání:

    
    -  1995 - 1999 Gymnázium tř. Kpt. Jaroše v Brně  
    -  1999 - 2004 Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta,  obor Matematika, titul
Mgr.   
    -  2001 - 2004 Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta,  obor Matematika -
ekonomie, titul Bc.   
    -  2004 - 2006 CERGE-EI, Karlova Univerzita v Praze, obor Ekonomické  teorie, titul MA.  
    -  2006 -  CERGE-EI, Karlova Univerzita v Praze, obor Ekonomické  teorie, titul PhD
(ukončení cca v 2009)   
    -  2007-2008 University of California, San Diego, Visiting Graduate Student, Fulbright
Scholarship   

  Zeptali jsme se
  

Jak vzpomínáte na léta studií na matematice?

  
Ještě dnes si pamatuji, jak těžko jsme se s kamarády rozhodovali, jestli jít do Brna na Přf nebo
na Matfyz v Praze. Jsem velmi rád, že nakonec vyhrálo Brno, protože jsem měl možnost poznat
spoustu vynikajících učitelů, kteří na nás měli čas a věnovali se nám více, než je jinde zvykem.
Kromě samotné výuky jsem tak měl možnost nahlédnout do "zákulisí", a v rámci Akademických
senátů na fakultě i univerzitě se i podílet na volbě budoucího směru školy. Díky tomu jsem se
podílel na dělení pětiletých programů na bakalářské a navazující magisterské programy a také
sledoval vznik Informačního systému (IS), který je podle me dodnes nejlepší v ČR. Přechod na
doktorský program na CERGE-EI na Univerzitě Karlově byl z tohoto pohledu návratem do 19.
století. Rád také vzpomínám na kamarády ze Spolku přírodovědců, se kterými jsme si užili
spoustu srandy na společných výletech, koncertech a plesech.  
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Co Vám studium matematiky dalo pro Vaši současnou práci a pro život vůbec?

  
Teprve s odstupem si člověk uvědomuje význam dobrého matematického vzdělání. Přestože se
matematice přímo nevěnuji, schopnost analyzovat komplexní systémy, preciznost ve
vyjadřování a pozornost věnovaná detailům, jsou schopnosti, které člověk uplatní prakticky
kdekoliv. Mně osobně matematika velmi pomohla na začátku studia ekonomie. Nejen konkrétní
matematické znalosti, ale ten obecný formální aparát (logika, důkazy, předpoklady) je v dnešní
moderní ekonomii nepostradatelný. Protože jsem tohle dobře znal z Brna, měl jsem na začátku
doktorského studia na CERGE-EI náskok, který mi umožnil zabývat se výzkumem dříve, než
bylo obvyklé.  
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