
Kandidát do AS ČVUT v Praze za komoru akademických 
pracovníků FBMI ČVUT  
 

 

 

  Osobní údaje 
 

  Jméno:                                         Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. 

  Datum a místo narození:             18.7.1966 v Praze 

  Osobní číslo:                                329153  

  Zaměstnání, kontakt:                   Fakulta biomedicínského inženýrství  

                                                       ČVUT v Praze,  

                                                       katedra přírodovědných oborů,   

                                                       nám. Sítná 3105, 272 00 Kladno 

  Tel.:                                              22435 8496 

  E-mail:                                         vymetver@fbmi.cvut.cz 

 

Vzdělání a praxe 
 

1992 – Mgr.  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor molekulární biologie a genetika 

2017 – Ph.D. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, obor Biomedicínská a klinická 

technika 

2005 – dosud  Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Katedra přírodovědných oborů, 

asistent/odborný asistent 

 

Volební program 

 
V rámci volebního programu bych chtěla 

• s ohledem na působení v AS ČVUT v Praze ve funkci předsedkyně legislativní komise 

AS ČVUT a členky hospodářské komise AS ČVUT pokračovat v aktivní prezentaci a 

zvyšování prestiže Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT nejen v rámci ČVUT, ale 

i ostatních VŠ, aktivním působením se podílet na spolurozhodování o zajištění finančních 

prostředků nutných pro další úspěšný rozvoj naší fakulty a školy, 

• díky velmi dobré znalosti práce v AS ČVUT přispět k zajišťování vzájemné otevřené 

komunikace především v rámci spolupráce s ostatními fakultami a součástmi ČVUT, ráda 

bych rovněž přispěla k prosazování řešení aktuálních potřeb a zájmů zaměstnanců 

a studentů fakulty a ČVUT, podporovat další vzdělávání zaměstnanců a pracovníků školy 

a jejich osobní rozvoj, 

• podporovat zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a výzkumu na Fakultě 

biomedicínského inženýrství ČVUT a na ČVUT v Praze,  

• podporovat získávání dalších finančních prostředků nutných pro rozvoj ČVUT a FBMI 

i díky znalosti a zkušenosti s prací i v jiných oblastech než jen v akademickém prostředí, 

• zajišťovat dobrou komunikaci mezi AS ČVUT a fakultou, 

• navázat na působení ve Sněmu Rady vysokých škol v oblasti legislativy a strategického 

rozvoje VŠ. 

 

Souhlas navrhované s kandidaturou do AS ČVUT 
 

V Kladně dne 8. 11. 2022    S kandidaturou souhlasím 

 

 

       Veronika Vymětalová 

      


