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Středoškolské a 
vysokoškolské vzdělání, 
další akademický růst: 

• 1982-1986, SPŠ strojní v Uničově, Školní 164 
• 1986-1990, VŠB v Ostravě, Fakulta strojní a elektrotechnická, 

obor : Strojírenská technologie, číslo diplomu C*343933, č. 99/90  
• 1993-1994, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická 

fakulta, postgraduální studium pro absolventy vysokých škol 
technických 

• 1993-1995, Ústav soudního inženýrství (dále jen ÚSI) VUT 
v Brně, PGS - technické znalectví 

• 1996-2002, ÚSI VUT v Brně, doktorský studijní program 3917V 
Soudní inženýrství 

• 2003/03/25 - Státní doktorská zkouška, VUT v Brně, číslo 
diplomu 00501/2003 

 

Další vzdělávání: • 2004-dosud, opakované vědecké a odborné stáže, výzkum v 
oboru, vedení diplomových prací studentů (TU Berlin, FHTW 
Berlin, FHTW Dresden, FH Stralsund) Büro Dr. Priester & 
Dr.Weyde, Berlin (DE), 27 stáží, celkem 390 dní, 2 studijní stáže 
- Itálie, Bologna, via Raimondi 16/2 B, 12/2003 a 07/2010, 
znalecká kancelář Studio A.R.I.I.S a Studio TRIA, celkem 13 dní.  

• 2003-2010, Jazykové školy Amadeus a Lingua Olomouc - 
italština, němčina, angličtina - celkem 10 semestrů, němčina a 
italština: úroveň pokročilí slovem i písmem, konverzační fáze. 

  

Přehled odborné praxe: • 1990-1993, Uničovské strojírny a.s.: technolog, technologické 
postupy pro výrobu a montáž mechanických součástí a celků 
(zejména těžební velkostroje řad KU 300, KU 800 a KU 2000) 

• 1993-1996, Bank Austria, a.s: samostatný pracovník v úseku 
bezhotovostního platebního styku - platební karty VISA 

• 1998-1999, Invicta Bohemica s.r.o. Praha, ředitel, jednatel a 
spolumajitel společnosti, obor činnosti: technicko - ekonomická 
analýza palivo-energetického komplexu 

• 1996-dosud, soudní znalec v oborech: doprava, ekonomika a 
strojírenství (jmenovaný Krajským soudem v Ostravě, pod č.j. : 
Spr. 3143/96 dne 25.10 1996) 

• 1996-dosud, OSVČ - zpracování znaleckých posudků, expertízní 
a konzultační činnost, výzkum v oboru (CZ, SK, DE), 
pedagogická, lektorská, vydavatelská, překladatelská a obchodní 
činnost, překlad zahraničního software CARAT 3.1 , tvorba 
vlastního analytického software Impulz Expert 2000 a manuálů 
včetně cizojazyčných verzí, intenzivní zahraniční spolupráce: 
Slovensko, Německo a Itálie, (výzkum v oboru, vedení student-
ských prací, přednášková a lektorská činnost CZ, SK, DE, PL). 

    



Průběh pedagogické 
a lektorské činnosti: 
(instituce / předměty) 
 

• 1998-2004, ÚSI VUT v Brně / externí pedagog PGS - přednášky / 
posuzování dopravních nehod, speciální metodika, problémové 
studie, střet vozidla s chodcem, analytický software / 54 hodin 

• 2002-dosud, ÚSI ŽU v Žiline / externí pedagog PGS - přednášky/ 
PGS „Súdneho inžinierstva v odboru Doprava cestná”  / 
Technická analýza cestných nehôd I. + II. / 73 hodin 

• 2003/12, Dopravní fakulta ČVUT v Praze / externí pedagog denní 
studium - cvičení / Analýza silničních nehod / 8 hodin 

• 2016/11, Mendelova univerzita / externí pedagog - přednášky / 
Metodika posouzení sporných škodných událostí/ 6 hodin 

• 1998-2007, ÚSI VUT v Brně / vedení 15 závěrečných prací 
studentů specializačního studia včetně zpracování posudků 
vedoucího práce    

• 2005-2006, ÚSI ŽU v Žiline / vedení 1 závěrečné práce 
posluchače PGS, zpracování posudku vedoucího práce 

• 2004-dosud, Büro Dr. Priester & Dr.Weyde, Berlin - úzké vedení 
7 diplomových prací především studentů z FHTW Berlin a 
Dresden 

• 2000-2003, pod záštitou a na půdě ÚSI VUT v Brně / externí 
pedagog - přednášky / systém výukových bloků pro znalce 
z oboru „Doprava“ pro práci s analytickými programy / CARAT 
3.1, Impulz Expert 2000 / (38h + 23h), 61 hodin 

• 2008-dosud / lektor / zajištění i realizace systému vzdělávacích 
seminářů pro zaměstnance českých a slovenských pojišťoven 
a jejich servisních + kooperujících organizací k problematice 
pojistných podvodů páchaných na motorových vozidlech / 130 
celodenních seminářů, 434 hodin, cca 3400 proškolených osob 

• 2011-dosud / lektor / realizace systému vzdělávacích seminárů 
pro zaměstnance českých pojišťoven a asociace slovenských 
pojišťoven SLASPO  k problematice mechanismu vzniku zranění 
účastníků dopravních nehod ve vztahu ke stopám v interiéru 
vozidla / 12 půldenních seminářů, 36 hodin, cca 260 osob 

 

Odborné zaměření: Analýza rázu dopravních prostředků, interakce lidského těla 
s interiérem osobních automobilů, technické objasňování 
sporných škodných událostí v oboru pojištění motorových 
vozidel, analýza tzv. „malých kolizí“, software, pedagogicko-
vzdělávací působení, výzkum v oboru, konzultační činnost. 
 

Významné odborné 
publikace:  

2006 - DVD 2006 - Databáze informací a postupů z analýzy 
dopravních nehod, 991 MB, 1530 stran textů, tabulek, snímků 
2009 - dosud, pět knižně vydaných odborných publikací 
2013 - vysokoškolská skripta „Manipulated loss events in motor 
insurance“ 206 stran 
 

K osobě: Aktivní znalost německého a italského jazyka a pasivní znalost 
anglického a ruského jazyka. Závodně se věnuji šachové hře. 
Jsem ženatý a mám dvě dospělé děti. Prohlašuji, že jsem morálně 
bezúhonný, že proti mně není ani v minulosti nebylo vedeno 
trestní stíhání, nebyl jsem trestán a nebyl jsem evidován jako 
osoba uvedená v § 2, odst. 1, písm. a), b) zákona č. 451/1991 Sb. 
 

 
V Olomouci dne 9.2.2017                                                            Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.                                                          


