Přehled kandidátů do prezidia ČNDT, z.s. na roky 2023-2024
Volby se uskuteční v rámci sjezdu ČNDT, z.s. dne 9.11.2022 v Hotelu Jana v Přerově
Ing. Michal KUBÍNYI, Ph.D.
Rok narození: 1982 Pracuje na vývoji a konstrukci nových systému pro digitální radiografii u firmy
TESTIMA.
Tématem diplomové práce byl vývoj ultrazvukového systému EMAT pro firmu
STARMANS electronics. Téma disertační práce bylo hledání nové metody
zpracování signálů v nedestruktivních metodách testování používaných v
leteckém průmyslu (ve spolupráci s Boeing, ČSA, Starmans, Olympus). Svou
praxi získal prací pro LOM Praha, studijní stáži při ESA (Rakousko), studijní
stáži na Universita Degli Studi Del Sannio (Itálie), studijním pobytem Tokyo
Institute of Technology (Japonsko), studijní stáži Instituto Superior Tecnico
(Portugalsko). Byl členem IEEE a své výsledky prezentoval v článcích i
příspěvcích světových konferencí. Má pedagogické zkušenosti i zkušenosti s
pořádáním jak lokálních, tak i mezinárodních konferencí a působí i v rámci
technické mezinárodní spolupráce.
Má kvalifikaci NDT Level III v metodách RT a UT (certifikováno u TÜV Nord,
kurzy v ATG a PTS).
Je členem ČNDT, předsedou skupiny RS2 a od roku 2019 členem prezidia.

doc. Ing Pavel MAZAL, CSc.
Rok narození: 1955 Pracuje na pozici docent na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.
Absolvent FSI VUT v Brně. Studoval a pracoval v ÚFM ČSAV v Brně – CSc.
Hlavním oborem jsou mechanické vlastnosti materiálů a aplikace metody
akustické emise.
Člen ČNDT od roku 1998, člen odborné skupiny OS 09 (AE), od roku 2019 je
vice-prezident společnosti.

Ing. Josef NEUGEBAUER
Rok narození: 1968 Pracuje jako NDT specialista ve firmě TÜV NORD Czech, s.r.o.
Absolvent FS VŠB TU v Ostravě.
Odborné zaměření NDT: mimo praktického využívání 4 NDT metod je to
především vzdělávání, certifikace a normalizace v NDT, včetně občasného
působení na akademické půdě.
Od roku 2015 předseda OS10 a od roku 2019 je členem prezidia společnosti.

Ing. Zdeněk PŘEVOROVSKÝ, CSc.
Rok narození: 1945 Pracuje jako vedoucí vědecký pracovník v Ústavu termomechaniky Akademie
věd ČR.
Zabývá se zejména vývojem nových postupů v ultrazvukovém hodnocení
materiálů, zavedl u nás nelineární ultrazvukové metody a v akustické emisi
metodiku časové reverzace signálů. Plynně hovoří anglicky, francouzsky
německy a rusky. Přednáší o NDT na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské.
Je držitelem certifikátu Level II NDT a lektorem a zkušebním komisařem
certifikačního školení v metodě akustické emise. Byl vedoucím redaktorem
časopisu NDT-Welding Bulletin. Je členem normalizační komise TNK 80 a
členem Technické komise ČIA pro akreditaci subjektů v NDT. Za rozvoj metod
nedestruktivního zkoušení mu byla již v r. 1997 jako jednomu z prvních
udělena cena ČNDT profesora Slonka.
Členem ČNDT je od jejího vzniku a od r. 2000 byl desetkrát zvolen jejím
vicepresidentem. Aktivně se podílí na organizaci mezinárodních konferencí i
dalších akcí pořádaných ČNDT. Je členem výboru ACADEMIA NDT
International, kde v současné době zastává funkci pokladníka.

Bc. Dalibor SOLNAŘ, MBA
Rok narození: 1978 Pracuje v managementu firmy PTS Josef Solnař převážně v zahraničním
obchodě.
Vystudoval elektrotechnickou průmyslovku a titul Bc. získal na Vysoké škole
Hotelové, obor Marketing management. Titul MBA vystudoval na John Moore
university of Liverpool.
V rámci ČNDT RS6 se podílí na pravidelném organizování schůzí, plesů a
workshopů. ZA svůj největší úspěch považuje vymyšlení a rozjetí sérii tří
ročníků Workshopů, kde se pravidelně sjíždí na 50 odborníků, aby zde sdílelo
své zkušenosti. Každý ročník byl kapacitně vyprodán.

Ing. Eva SVOBODOVÁ
Rok narození: 1986 Pracuje ve firmě Preditest, s.r.o. jako administrativní a technický pracovník
NDT.
Studovala na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity
v Praze, obor Forestry, Water and Landscape Management.
Spolupracuje s ČNDT při organizaci konferencí (EWGAE 2016, MMM 2019,
Defektoskopie).
Má kvalifikaci NDT Level II v metodách MT a VT.
Zaměřuje se na metodu Magnetické paměti materiálu (MMM).
Od roku 2012 sekretářka ČNDT OS09 – Akustická emise.

Ing. Stanislav ŠTARMAN, Ph.D.
Rok narození: 1959 Pracuje jako ředitel výzkumu a vývoje ve společnosti STARMANS electronics,
kterou založil před téměř 30 lety. Je absolventem ČVUT, VŠCHT, titul Ph.D.
získal na Fakultě elektrotechnické ČVUT v oboru Měřící techniky.
Je autorem knih, článků, publikací, patentů a užitných vzorů v oblasti NDT,
řady zařízení STARMANS DIO, zejména v oboru ultrazvuku, magnetického a IR
testování, výkonové elektroniky a telemetrie.
Vytvořil přenosný defektoskop DIO1000, průmyslová zařízení pro
automatické NDT testování, výkonové generátory na bázi čipů silicon carbide
(SiC), řeší výzkumné i komerční projekty NDT pro průmysl, dopravu,
energetiku v celém světě.
Je zárukou spolupráce ČNDT s významnými domácími i zahraničními
společnostmi, akademiemi věd, univerzitami a výzkumnými centry, mnoha
osobními kontakty s odborníky a prezidenty společností pro NDT v zahraničí.
Od počátku je členem ČNDT, spoluzaložil odbornou skupinu 12 – Nové
vědecké metody v oblasti NDT a NDE.
Jako svůj cíl si vytyčil mj. dále pozvedávat odbornou úroveň akcí ČNDT, zajistit
trvalý kontakt se světovou úrovní oboru, pokračovat v prezentaci NDT a
tvorby výukových dokumentů, spojování odborníků různých zaměření při
řešení projektů, včetně inovací v materiálovém inženýrství, zejména
nanotechnologiích, strojírenství a 3D tisku, nestranění jednotlivým metodám,
…

doc. Mgr. Libor TOPOLÁŘ, Ph.D.
Rok narození: 1982 Pracuje na pozici docent na Ústavu fyziky, Fakulty stavební, VUT v Brně.
Titul Mgr. Získal na PdF Masarykovy univerzity Brno, titul Ph.D. získal na
Fakultě stavební VUT v Brně, kde v roce 2019 získal i titul doc. v oboru
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství.
Jeho odborným zaměřením v oblasti NDT je nedestruktivní sledování
stavebních materiálů se zaměřením na metodu akustické emise a puls-echo
metody.
Členem ČNDT RS 07 je od roku 2009 a od roku 2017 působí v prezidiu ČNDT.
Od roku 2019 je prezidentem společnosti.

