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Základní
informace

České vysoké učení technické v Praze, Česká republikaVzdělání

Postgraduální studium, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

• září 2010 – září 2014
• státní doktorská zkouška složena v dubnu 2012 (s vyznamenáním)
• získán titul Ph.D.
• obor: Matematické inženýrství
• disertační práce:
Nestandardní reprezentace čísel (Non-standard representations of num-
bers)

Magisterské studium, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

• září 2008 – červen 2010
• absolvováno s pochvalou (získán titul Ing.)
• zaměření: Matematické modelování
• diplomová práce:
Beta-numerační soustavy se zápornou bází (Beta-numeration systems with
negative base)

Bakalářské studium, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

• září 2005 – září 2008
• získán titul Bc.
• zaměření: Matematické modelování
• bakalářská práce:
Poziční numerační soustavy s rozšířenou abecedou

Vyznamenání a stipendia:

• červen 2013 a 2014: Cestovní stipendium od nadace Nadání, Josefa, Marie
a Zdeňky Hlávkových

• červen 2010 a 2011: Cena Stanislava Hanzla pro studenty ČVUT
• květen 2010: 3. místo v sekci Teoretická informatika v soutěži SVOČ

Témata výzkumu:Vědecká
činnost Nestandardní numerační systémy, kombinatorika na slovech, teorie čísel, teorie

grafů, symbolické dynamické systémy

září 2007 – současnost:
• výzkum v oblasti nestandardních numeračních systémů

• člen výzkumné skupiny TIGR (Theoretical Informatics GRoup) na Katedře
matematiky FJFI ČVUT v Praze

• výsledky práce na téma redundantních numeračních systémů a aritmetiky v
soustavách s iracionálním základem prezentovány v bakalářské práci a výzkum-
ném úkolu (pod vedením Ing. Petra Ambrože, Ph.D.)

• studium numeračních systémů se zápornou bází pod vedením doc. Ing. Zuzany
Masákové, Ph.D., výsledky prezentovány v diplomové práci

mailto:daniel.dombek@fit.cvut.cz


• hlubší pohled na soustavy se zápornou bází je ústředním tématem dizertační
práce (pod vedením doc. Ing. Zuzany Masákové, Ph.D. a ve spolupráci s prof.
Ing. Editou Pelantovou, CSc.)

září 2011 – současnost:
• spolupráce s Matematickým ústavem a Fakultou informatiky na Univerzitě

v Debrecenu (Maďarsko) a s Johann Radon Institute for Computational and
Applied Mathematics v Linzi (Rakousko)

• navázána na podzim 2011 během studijního pobytu v Debrecenu v rámci pro-
gramu Erasmus

• studium okruhu celých čísel v algebraických číselných tělěsech a možnost jeho
generování grupou jednotek (tzv. unit sum number problem)

• září 2011 – červen 2012: výzkum pod vedením Prof. Dr. Lajose Hajdu a ve
spolupráci s Prof. Dr. Attilou Pethő

• květen 2013 – současnost: spolupráce s doc. Ing. Zuzanou Masákovou, Ph.D.
a Dr. Volkerem Zieglerem

Pedagogická praxe:Praxe
září 2012 – současnost:
odborný asistent na Katedře aplikované matematiky
Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze
Základy matematické analýzy - cvičící
Lineární algebra - cvičící
Linear algebra (pro cizojazyčné studenty) - přednášející a cvičící
Základy diskrétní matematiky - přednášející a cvičící

zimní semestr 2010/2011:
cvičící předmětu Základy matematické analýzy
Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze

letní semestry 2010/2012:
cvičící předmětu Matematická analýza B2
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

2006 – 2013:
soukromá doučování: matematika, fyzika
úroveň studentů: 5. ročník ZŠ – 1. ročník VŠ

Grantová činnost:
2012 – 2013:
řešitel grantu SGS 161 - 811620D ”Metody kombinatoriky na slovech a jejich
aplikace v nestandardních číselných soustavách”

Ostatní:
pokročilá znalost publikačního systému LATEX
zkušenost s výpočetními prostředími Wolfram Mathematica, MATLAB

čeština rodný jazykJazykové
znalosti angličtina pokročilý

maďarština začátečník

francouzština začátečník
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