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Vzdělání 

2019 jmenován profesorem pro obor Odvětvová ekonomika. 

2011 jmenován docentem pro obor ekonomie a mezinárodní ekonomie. 

2009 udělen titul Ph.D. v oboru mezinárodní politické vztahy a politologie  – Univerzita Karlova 

v Praze, Fakulta sociálních věd. 

2004 udělen titul Ph.D. v oboru mezinárodní ekonomické vztahy – Vysoká škola ekonomická v Praze, 

Fakulta mezinárodních vztahů. 

1986 udělen titul Ing. v oboru letadlová technika – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 

strojní. 

 

Zaměstnání 

2007 – 2019 Vysokoškolský pedagog a výzkumník v oboru makroekonomie a mezinárodní ekonomie 

1994 – 2007 obchodní ředitel společnosti zabývající se zahraničním obchodem 

1991 – 1994 odborný asistent na vysoké škole 

1987 – 1991 odborný školitel v leteckém průmyslu 

 

Členství v profesních organizacích 

člen evropské asociace zemědělských ekonomů 

člen mezinárodní asociace zemědělských ekonomů 

člen oborové rady doktorského studia – ČZU 

člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací – VŠE 

člen české akademie zemědělských věd 

  



 Členství v redakčních radách vědeckých časopisů 

člen redakční rady International Journal of Trade and Global Markets, ISSN 1742-7541 

člen vědecké rady Vysoké školy ekonomické – Fakulta mezinárodních vztahů 

člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací Vysoké školy ekonomické – Fakulta 

mezinárodních vztahů 

člen redakční rady International Journal of Trade and Global Markets, ISSN print 1742-7541, 

Inderscience Publisher, Switzerland 

člen redakční rady African Journal of Economic and Management Studies, ISSN: 2040-0705, 

Emerald Publishing,  The Netherlands 

člen redakční rady Agris on-line, ISSN: 1804-1930, CZU Czech Republic 

člen redakční rady PSU Research Review: An International Journal, ISSN: 23399-1747, Emerald 

Publishing, The Netherlands 

 

Jazykové dovednosti 

Angličtina   -  výborná znalost 

Arabština    -   dobrá znalost 

Čínština      -   dobrá znalost 

 

Zájmy a záliby 

sport, historie, studium jazyků 

 

Publikační činnost 

 Scopus WOS Google Scholar 

Počet článků 66 25  

Počet citací 188 83 453 

 


