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ODBORNÝ ŽIVOTOPIS  
 

 

1.  Příjmení, rodné:    KOČÁRKOVÁ, roz. Navrátilová  

2.  Jméno:    Dagmar 

3.   Datum narození:  4. 5. 1966 

4.   Národnost:   česká 

5.  Titul, vzdělání:  Ing., Bc., Ph.D. 

 

Škola: ČVUT v Praze Fakulta dopravní 

mailto:kocarkova@fd.cvut.cz


doktorské studium, obor 3708V009 Dopravní systémy a 

technika 

téma práce: Vedení liniové trasy v území 

Datum: od - do 3/2003 – 12/2009 

Škola: 

 

Masarykův ústav vyšších studií, studijní program 

Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných 

předmětů, téma práce: Prognóza dopravy 

Datum: od - do   09/1997 - 03/1999 

Diplom - číslo: 000011, 73/1999 

Škola: 

 

ČVUT Praha - fakulta stavební 

obor konstrukce a dopravní stavby 

Datum: od - do  

(měsíc/rok) 

09/1984 - 06/1989 

Diplom - číslo:  302734, 2986/89-KD 

Škola: gymnázium Jana Keplera v Praze 

Datum: od - do   09/1980 - 06/1984 

Vysvědčení: maturitní  

 

2006 – absolvování akreditovaného školení „Bezpečnostní audit pozemních komunikací“ 

2007 – získání Certifikátu managementu na ČVUT v Praze Masarykovu ústavu vyšších 

studií 

2014 – absolvování pravidelného školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací  

 

6. Jazykové znalosti: 

 

Jazyk Stupeň znalosti 

Anglický středně pokročilá 

Ruský středně pokročilá 

Francouzský mírně pokročilá 

Německý mírně pokročilá 

 



7. Klíčová kvalifikace: 
- odborný asistent – přednášky, cvičení, vedení projektu a bakalářských a 

diplomových prací v oboru dopravní inženýrství, projektování pozemních 
komunikací, územní plánování (přednášky Základy dopravního inženýrství, 
Dopravní řešení v územním plánování, cvičení Projektování komunikací, projekt 
Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti, 
Projektování silnic a dálnic), 

- místopředseda komise pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT Fakultě dopravní 
- školitel v doktorském studijním programu P3710 Technika a technologie 

v dopravě a spojích, obor 3708V009 Dopravní systémy a technika. 
 

8. Další odborná činnost: 
- spolupráce na výzkumném záměru MSM6840770043 Rozvoj metod návrhu a 

provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace. Poskytovatel: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Příjemce: ČVUT v Praze Fakulta 
dopravní. Odpovědný řešitel: Jíra, J. Období řešení: 2007-2013 

- spolupráce na organizaci akreditovaného školení auditorů bezpečnosti 
pozemních komunikací, přednášky na školení 

- zpracování Bezpečnostních auditů a Bezpečnostních inspekcí 
 

9. Přehled zaměstnání: 

 

Datum:  od – 

do (rok) 

1998 - současnost 

Místo: Praha 

Organizace: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1 

Pozice: odborná asistentka, manažer pro pedagogickou činnost ústavu, 

zástupce proděkana pro vnější vztahy a zahraniční styky, člen 

Akademického senátu ČVUT (člen Legislativní komise) a 

Akademického senátu ČVUT Fakulty dopravní (předseda 

Legislativní komise) 

Popis odborné 

činnosti: 

Dopravní plánování, urbanismus, dopravní inženýrství, 

projektování dopravních staveb, bezpečnost dopravy 

Datum:  od – 

do (rok) 

1989 - 1997 

Místo: Praha 

Organizace: PÚDIS, Legerova ul., Praha 1 

Pozice: projektantka 

Popis odborné 

činnosti: 

Dopravní řešení menších měst, urbanismus, projektování 

dopravních staveb 

 

10. Členství v odborných skupinách: 

  - člen Asociace pro urbanismus a územní plánování 



  - tajemník sekce SAMDI při České silniční společnosti 

  - člen Rady České silniční společnosti 

  - člen Redakční rady časopisu Silniční obzor 

  - člen přípravného výboru Silniční konference 

  - člen přípravného výboru mezinárodního semináře Dopravně inženýrské dny 

 

Praha dne 31. března 2015                 Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. 

 

 


