
                                 

                                 

Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. (martin.hlinovsky@fel.cvut.cz), 
katedra řídicí techniky 

Po absolvování FEL ČVUT, specializace Technická kybernetika, jsem byl 
od  roku 1996 na katedře řídicí techniky jako odborný asistent. V roce 2007 jsem 
obhájil doktorskou disertační práci. Nyní pracuji na katedře v pozici lektora. 

Co bych rád zlepšil? 

1. Kvalitu výuky (důraz na praktickou část výuky – viz předměty Roboti, 
Programování automatů a robotů, Laboratoře aplikované elektroniky a 
řízení). 

2. Úroveň vzdělání našich absolventů, tak aby odpovídala vysokým  
požadavkům průmyslu a zahraničí. 

3. Prestiž fakulty v očích studentů, nejenom budoucích, ale i současných. 

Nabízím: 

1. Zkušenosti v pedagogické oblasti, vyplývající z práce pedagogického asistenta na katedře. 

2. Manažérské dovednosti - organizace ROBOSOUTĚŽE, robotických seminářů pro učitele ZŠ a SŠ. 

3. Zkušenosti s prací v rámci studijního oddělení (správce studijních plánů FEL). 

4. Rád bych pokračoval již v započaté práci v senátu. 
 

Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím.  
 

V Praze dne 6.3.2019           

Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. 
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