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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

  
2017–současnost Ředitel 

  
 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,  

Pod Paťankou 30/5, Praha 6, 160 00, ČR, www.ih.cas.cz 

  
2015–2017 

 

Zástupce ředitele 

 
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,  

Pod Paťankou 30/5, Praha 6, 160 00, ČR, www.ih.cas.cz 

 
2010–2017 

 

 

Pedagogicko-vědecký pracovník (docent od 1. 9. 2016)  

 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, 

Benátská 2, Praha 2, 128 01, ČR, www.natur.cuni.cz 

 
pedagogická činnost: vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací;  

přednášky: Hydrochemie, Úprava podzemních a povrchových vod, 

Znečišťování a ochrana vod; semináře: Seminář k DP I, Seminář k DP II 

 
2007–2014 Vedoucí Oddělení mechaniky tekutin a dispersních systémů 

Člen Rady pracoviště (2007–současnost, 2012–2017 místopředseda) 

 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,  

 
2006–současnost Vědecký pracovník (od 2017 vedoucí vědecký pracovník) 

 
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,  

Oddělení vodních zdrojů 

 
výzkum v oblasti úpravy vody, koagulace, flokulace, filtrace, sedimentace, 

adsorpce přírodních organických látek (NOM), odstraňování organických látek 

produkovaných fytoplanktonem (AOM), analytika NOM a AOM, kontaminace 

a kvality vody, výskyt a odstraňování mikropolutantů a mikroplastů, technologie 

úpravy vody, problematika zásobování vodou, znovuvyužití vody atd. 

  
2003–2005 náhradní civilní služba 

  

 

 

VZDĚLÁNÍ  

2016 doc. – obor Environmentální vědy  

  
 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí 

  
 Habilitační práce: “Charakterizace organických látek produkovaných 

fytoplanktonem a jejich vliv na procesy úpravy vody” 

  
2002  RNDr., Ph.D. – obor Aplikovaná a krajinná ekologie 

 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí 

 
Disertační práce: “Vliv intenzity a doby míchání na morfologické vlastnosti 

agregátů tvořených při úpravě vody” 

  
1999–2002 Doktorské (Ph.D.) studium, Aplikovaná a krajinná ekologie 

 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí 

 

 
  

 

 

1999 Mgr. – obor Ochrana životního prostředí 
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Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí 

 
Diplomová práce: “Hodnocení kvality povrchové vody v povodí Cidliny” 

  
1994–1999 Magisterské (Mgr.) studium, Ochrana životního prostředí 

 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí   

  
Odborné zájmy úprava vody, hydrochemie, znečištění a ochrana vod, environmentální vědy, 

environmentální technologie, technologie úpravy vody a čištění odpadních vod 

(koagulace, flokulace, filtrace, sedimentace, adsorpce), přírodní organické látky 

(huminové látky, látky produkované fytoplynktonem), organické mikropolutanty 

(pesticidy, PFCs), mikroplasty, recyklace vody, popularizace vědy 

  
Publikační a autorská 

činnost 

62 publikací ve vědeckých časopisech s impaktním faktorem 

3 publikace v recenzovaných časopisech bez impaktního faktoru 

7 monografií 

2 kapitoly v monografiích 

1 patent 

8 užitných vzorů 

1 certifikovaná metodika 

23 výzkumných zpráv a odborných expertíz 

73 přednášek nebo plakátových sdělení na konferencích 

H-index 17 (WOS), 17 (SCOPUS); počet citací: 1330 (WOS), 1516 (SCOPUS) 

Research ID: G-9084-2014 

ORCID: 0000-0003-2067-2632 

  
Členství v organizacích  

a redakčních radách 

odborných časopisů  

člen panelu 105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin, GA ČR 

(2013–2014) 

člen International Water Association –  Specialist Group of Particle Separation 

(od 2005) a Specialist Group on Natural Organic Matter Research (od 2007)  

editor Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA (2015–

2020) 

člen redakční rady European Journal of Environmental Sciences (od 2014) 

  
Pedagogická činnost Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí 

výuka: Hydrochemie (MO550P42), Znečišťování a ochrana vod (MO550P01), 

Úprava podzemních a povrchových vod (MO550P46), Hydrochemie – 

turnusové cvičení (MO550C11), Metody environmentálního výzkumu 

(MO550C05), Seminář k DP I (MO550S10A), Seminář k DP I (MO550S10B), 

Seminář k DP II (MO550S11A), Seminář k DP II (MO550S11BA)  

člen Oborové rady Environmentální vědy  

předseda komise pro státní závěrečnou zkoušku Hydrochemie, limnologie 

a ochrana vod, člen komise pro státní závěrečnou zkoušku Environmentální 

chemie a ekotoxikologie, člen komise pro státní doktorskou zkoušku 

Environmentální vědy 

vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací: 5 obhájených 

bakalářů, 13 obhájených magistrů, 7 obhájených doktorandů 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

školitel specialista 3 doktorandských prací 

člen Oborové rady Fakulty technologie ochrany prostředí (do roku 2019) 

  



 
 

Vybrané projekty Grantová agentura České republiky (řešitel/spoluřešitel):  

22-12837S “Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na 

změny klimatu” (2022–2024) 

18-14445S “Oxidace látek produkovaných fytoplanktonem a její vliv na 

ekotoxicitu a úpravu vody koagulací” (2018–2020) 

18-05007S “Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na 

vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody” (2018–

2020) – cena předsedy GAČR 

105/11/0247 “Charakterizace organických látek produkovaných sinicemi 

a řasami a jejich vliv na koagulaci a flokulaci” (2011–2015) 

103/07/1016 “Vliv struktury vločkovitých agregátů na průběh a účinnost 

procesů separace” (2007–2009) 

103/07/0295 “Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na proces 

koagulace a na separační vlastnosti agregátů tvořených při úpravě vody” (2007–

2009) 
 

Grantová agentura Akademie věd České republiky (řešitel):   

IAA200600902 “Odstranitelnost organických látek produkovaných 

fytoplanktonem a jejich vliv na destabilizační a agregační procesy při úpravě 

vody” (2009–2013) 

B200600501 “Kvalitativní a kvantitativní analýza odstranitelnosti 

intracelulárních organických látek řas při úpravě vody” (2005–2007) 
 

Technologická agentura České republiky (mentor):  

TJ01000169 “Vývoj a použití nových technologií pro intenzifikaci tvorby 

a separace agregátů při úpravě vody – proces vysokoúčinné flokulace” (2018–

2019) 

TJ01000297 “Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy” (2018–

2019) 
 

Ministerstvo vnitra: 

VB01000006  “TWIN SKIN – Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní 

řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury” (2022–2023) 

  
Ostatní činnosti Expertní a poradenská činnost v problematice úpravy pitné vody, technologické 

audity úpraven vody, recenzní činnost 

Technologie úpravy vody a čištění odpadních vod: ÚV Trojice, Kutná Hora; ÚV 

Hrobice (Pardubice); ÚV Kouty nad Desnou; ÚV Želivka; ÚV Světlá nad 

Sázavou; ÚV Milence; ÚV Stálky; ÚV Tlumačov; ÚV Spolchemie, a. s., ČOV 

Havlíčkův Brod, ČOV Emba s. r. o., ČOV Židlochovice, ÚV Březová (Karlovy 

Vary), ÚV Myslivny, ÚV Tlumačov, ÚV Znojmo, ÚV Švařec, ÚV Milence 

(Nýrsko) atd. 

Poradenská činnost: PP&A Water Consulting (Pretoria, South Africa); ÚV 

Želivka; Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s.; Vodohospodářská 

společnost Havlíčkův Brod, a. s.; AquaServis, a. s.; Czech Water, a. s.; D-plus, 

a. s.; Sweco, a. s.; Moravská Vodárenská, a. s.; VodaAkva, a. s. atd. 

Recenzní činnost:  Environmental Science & Technology, Water Research,  

Science of the Total Environment, Separation and Purification Technology, 

Journal of Membrane Science, Desalination, Environmental Technology, Water 

Science and Technology, atd. 

koordinátor výzkumného programu Voda pro život Strategie AV21 (od 2020) 

  

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700175585&origin=resultslist


 
 

 

Ocenění Cena předsedy GAČR za vynikající výzkum „Vliv organických látek 

produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během 

koagulace/flokulace při úpravě vody.“ (2021) 

Diplom akademika Theodora Ježdíka (ČVTVHS, z. s.) za publikaci Koagulace 

při úpravě vody: teorie a praxe (2021) 

Cena předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (2019) 

ENI Award nomination – Advanced Environmental Solution (2019) 

Studentský velemlok za přednášku „Hydrochemie“ na PřF UK (2017) 

 

V Praze 15. 3. 2022 

 

 

 

 

Martin Pivokonský 


