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Vzdělání: 
Střední všeobecně-vzdělávací škola 1966-1969 (maturita);  
Přírodovědecká fakulta UK Praha, specializace: základní geologie 1969-1974 (diplom – 
prom. geol.) – Průběh svrchnojurské sedimentace na západním okraji Moravského krasu: 1–
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Přírodovědecké fakulta UK Praha, vědecká příprava: obor geologie 1974-1978; 
 
Kvalifikace: 
RNDr. – 1976 (Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor: geologie) – Mezozoikum Rudické 
plošiny v Moravském krasu: 1–117. Praha;  
CSc. – 1982 (Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor: geologie) – Sedimentologie devonu 
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synthesi; International Journal of Speleology, 24(1995), 1–2: 3–40. L´Aquilla;  
DrSc. – 2000 (nostrifikace titulu dr hab. podle českých předpisů);  
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Osvědčení o odborné způsobilosti č. 1845/2004 projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oborech ložisková geologie a zkoumání geologické stavby podle zákona 
č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 206/2001Sb. 
 
Kariéra: 
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2004-2012 – Geologický ústav AV ČR, Praha: zástupce ředitele, vedoucí výzkumný 
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1982-1994 – Geoindustria, n. p. (později Geoindustria GMS a GMS, a. s.): výzkumný 
pracovník (1982-1992), vedoucí výzkumný pracovník (1992), manažer průzkumu (1992-
1994). 
1980-1981 – Geologická knihovna Karlovy University, Praha: asistent. 
1979 – Státní knihovna, Praha: asistent. 
1978 – Geologický ústav ČSAV, Praha: asistent. 
1974-1978 – Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha: aspirant. 
 
Profesní zájem a specializace: 
Karsologie a paleokarsologie, geologie a vývoj krasu, krasová geomorfologie, datování 
krasových sedimentů, petrologie a sedimentologie karbonátových hornin, sedimentologie 
terestrických a mořských siliciklastik, bazénová analýza, geomorfologie, problémy životního 
prostředí, ochrana přírody, přírodní suroviny a zdroje a jejich využití a ochrana 
 
Publikace: 
Autor a spoluautor 663 prací, z toho 1 učebního textu, 4 knih (z toho jedné mezinárodní 
monografie), editor 83 svazků. Autor a spoluautor 406 nepublikovaných výzkumných a 
průzkumných zpráv. Citován 1 186 x (z toho 255 WoS a 350 SCOPUS).  
 


