CURRICULUM VITAE – KANDIDÁTI DO VV ČKS 2019

Doc. MUDr. Jan Heller, CSc., FTVS UK Praha
Vedoucí Biomedicinské laboratoře UK FTVS Praha, vystudoval 3. LF UK a více než 40 let se
zabývá problematikou fyziologie tělesné zátěže, zejm. zátěžovou diagnostikou zaměřenou na
hodnocení zdatnosti a výkonnosti.
1995–dosud: místopředseda, v letech 2003-2007 předseda oborové komise G3 FRVŠ Rady
VŠ, od roku 2018 působí v komisích NAÚ,
1998–2010 a 2014–2016 předseda OR doktorského studia na FTVS,
1998–dosud: člen OR doktorského studia na FTVS,
2003–dosud: člen VR FTVS,
2004–2008 člen OR na FTK UP Olomouc,
2006–2010 proděkan FTVS pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti,
2013–2019: předseda Akademického senátu FTVS,
2016–dosud: člen OR Grantové agentury UK,
Člen České kinantropologické společnosti a jejího VV, České lékařské společnosti J. E.
Purkyně, Fyziologické společnosti, České a slovenské společnosti tělovýchovného lékařství,
člen mezinárodní vědecké společnosti Societé de Physiologie. Člen redakční rady časopisu
Česká kinantropologie a Acta Universitatis Carolinae-Kinanthropologica (předseda redakční
rady). Oponent domácích i zahraničních časopisů, projektů grantových agentur, habilitačních
a disertačních prací. Řešitel, resp. spoluřešitel řady výzkumných projektů a grantů.
Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., FSpS MU Brno
Absolvent Filozofické fakulty MU, obor pedagogika – ruský jazyk
2008 – současnost – vedoucí Katedry pedagogiky sportu FSpS MU
2006–2008 – proděkan pro studium FSpS MU
2002–2007 – vedoucí Katedry společenských věd FSpS MU
2001–2002 – vedoucí Katedry sociální pedagogiky PedF MU
1984–1986 – asistent a odborný asistent na Katedře pedagogiky PedF MU.
V současnosti na FSpS MU člen VR, OR, garant předmětů Pedagogika sportu, Pedagogika,
vyučující a školitel v DSP.
Výzkumné zaměření: pedagogika sportu, trenérské vzdělávání.
Řešitel a spoluřešitel rozvojových a výzkumných projektů (GAČR, Tempus, DAAD, ESF,
MŠMT, FRVŠ, MU Brno).

PhDr. Kaplan Aleš, Ph.D., MBA, UK FTVS Praha
Absolvent UK FTVS v Praze, obor učitelství TV-Z, v roce 1995 absolvoval Trenérství se
specializací atletika. Na Ústavu práva a právní vědy složil státní zkoušku a obhájil disertační
práci v oblasti školské legislativy.
1996–dosud: katedra atletiky UK FTVS v Praze, od roku 2015 vedoucí katedry
Předseda AS UK FTVS, člen České kinantropologické společnosti, člen Výkonné redakce
časopisu Tělesná výchova a sport mládeže, atletický a kondiční trenér. Držitel certifikátu
IAAF lecturer course.
Absolvoval stáže ve Francii (Université Michel de Montaigne v Bordeaux, INSEP v Paříži,
Université Marc Bloch ve Štrasburgu), ve Španělsku (Centro Olympico ve Valencii),ve
Švýcarsku (Rehaclinic Bad Ragaz), v Turecku (BJK Besiktas v Istanbulu), v Japonsku
(Olympic AJIMOTO centrum).
Členství v odborných společnostech:
Česká kinantropologická společnost; Česká geografická společnost; Česká asociace
pedagogického výzkumu; Česká pedagogická společnost; L´ Association des Entraineurs
Francais d´Athletisme (FRA).
Publikoval odborné a vědecké články se zaměřením na atletický trénink, kondiční přípravu a
na rozvoj základního pohybového fondu dětí od 6–13 let.
Doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D., FTVS UK Praha
Působí od roku 2002 jako docentka na FTVS UK, vyučuje filosofii a etiku aplikovanou do
oblasti tělesné výchovy a sportu. Zaměřuje se na filosofii 20. století, hlavně na dílo
Heideggera a Patočky, dále na etiku sportu a na myšlení Dálného Východu.
Publikace se zabývají tématy harmonie, tělesnosti a pohybu, problematiku žen ve sportu,
filosofické principy Olympismu a bojových umění.
Přednáší v zahraničí a podílí se na řešení mezinárodních projektů. Od roku 2014 je
viceprezidentkou Evropské asociace pro filosofii sportu (EAPS). Za FTVS UK je
koordinátorkou společného studijního programu Erasmus Mundus MA in Sports Ethics and
Philosophy.

Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D., FTVS UK Praha
Absolvent FTVS UK, od roku 1989 nastoupil na FTVS UK jako odborný asistent na katedru
pedagogiky, psychologie a didaktiky.
Od roku 2007 docent kinantropologie, od roku 2017 je vedoucí katedry pedagogiky,
psychologie a didaktiky FTVS UK, na fakultě pracuje v řadě akademických funkci.
Odborně se zaměřuje na problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže, výběr sportovně
talentované mládeže a trénink ledního hokeje.
Ve své mimofakultní činnosti pracuje jako trenér mládeže v ledním hokeji a jako konzultant
pro trénink v různých sportovních odvětvích. Od roku 1994 je členem trenérsko-metodické
komise Českého svazu ledního hokeje, od roku 2006 pracuje jako International Instructor for
Learn to Play program Mezinárodní federace ledního hokeje.
Je autorem a spoluautorem řady vědeckých a odborných článků s výše uvedenou
problematikou, dále autorem a spoluautorem řady učebnic o sportovní přípravě dětí, výběru
sportovních talentů a tréninku ledního hokeje.
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D., FSpS MU Brno
Absolvent Přírodovědecké fakulty MU v Brně, obor Matematika – ekonomie, Fakulty
sportovních studií MU v Brně, obor regenerace a výživa ve sportu.
2006 – dosud: FSpS MU Brno (Matematika, Základy pravděpodobnosti a statistiky,
Marketing sportu), garant specializací Management sportu a Rozhodčí kolektivních her,
garant předmětů Základy matematiky a pravděpodobnosti, Marketing sportu, Propagace a
média, Manažerské minimum ve sportu, Pravidla kolektivních her a dalších.
2018 – dosud: Proděkan pro strategii a rozvoj
2005–2011 člen Akademického senátu FSpS MU
2014–2017 člen Akademického senátu MU
2019 – dosud: člen Rady pro IT MU
2019 – dosud: člen programové rady TVS a programové rady Management sportu
Výzkumné a publikační zaměření: Marketing sportu, problematika rozhodčích kolektivních
sportů a problematika pohybové aktivity dětí, mládeže a seniorů.
Řešitel a spoluřešitel rozvojových a výzkumných projektů (MUNI, FSpS
Další aktivity v oblasti sportu (dřívější i současné): Trenér fotbalu licence „B“, lektor
vzdělávání fotbalových trenérů licence A, B, Lektor pravidel fotbalu, místopředseda komise
rozhodčích JmKFS, člen komise rozhodčích ŘKM FAČR, předseda KR ŘKM FAČR.

Doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., FSpS MU Brno
Absolvent FTVŠ Bratislava (Bc.) a Filozofické fak. Bratislava (Mgr.)
2001: vedoucí oddělení specializovaných mládežnických aktivit, CVČ Domino, Košice,
2002: koordinátor projektů, Integra, združenie pre duševné zdravie v Michalovciach,
2003–2007: asistent, vedoucí odd. úpolů, FSpS MU Brno,
2008–2011: odborný asistent, FSpS MU Brno,
2011–dosud: docent, FSpS MU Brno
Garant Bc. specializace Speciální edukace bezpečnostních složek, garant NMgr. programu
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek, člen OR Kinantropologie FSpS MU,
člen VR FSpS MU.
Člen International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society (IMACSSS),
Viceprezident Ido Movement for Culture.
Journal of Martial Arts Anthropology (WoS, SCOPUS, šéfredaktor), Archives of Budo (WoS,
member of scientific committee), Revista de Artes Marciales Asiáticas (member of scientific
committee), Idokan - Movement for culture (member of scientific committee), Česká
kinantropologická společnost (člen), Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a
šport (člen), Aikikai foundation (Japonsko, člen), Slovenská spoločnosť priateľov aikidó
(skúšobný komisár), Česká federace aikidó (mezinárodní zkušební komisař), Vysokoškolský
sportovní klub (vedoucí oddílu aikidó).
Výzkumná a publikační činnost v oblasti trenérství, úpolů, sebeobrany atd.
Řešitel, resp. spoluřešitel vědeckých a rozvojových projektů.
Doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD., FŠ PU v Prešove
Po absolvovaní Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
nastúpil na katedru telesnej výchovy a športu FHPV PU v Prešove ako odborný asistent.
V roku 2000 získal akademický titul PaedDr. a v roku 2002 akademický titul PhD. V roku
2010 úspešne ukončil habilitačné konanie na Fakulte športu PU v Prešove. Od roku 2012 je
dekanom Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove.
Vo svojej práci sa zameriava na diagnostiku v športe a na problematiku pohybovej výkonnosti
detí a mládeže. Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných článkov,
monografií či učebníc s vyššie uvedenou problematikou.
V súčasnosti je predsedom komisie č. 11 Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV a
predsedom Slovenskej olympijskej akadémie. Je členom redakčných rád zahraničných
časopisov.

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., FTK UP Olomouc
Absolvent FTK UP, Olomouc (učitelství pro střední školy, matematika-tělesná výchova)
2003−2008: DSP studium v oboru kinantropologie se zaměřením na biomechaniku, FTK UP
2005−2006: odborný vědeckovýzkumný pracovník v oboru biomechanika, FTK UP Olomouc
2006−2008: asistent v oboru biomechanika FTK UP Olomouc
2008−dosud: odborný asistent v oboru biomechanika FTK UP Olomouc
2016–dosud: školitel Ph.D. studia Kinantropologie na FTK UP
Výuka předmětů Biomechanika, Analýza pohybu, Kurz turistiky a sportu v přírodě
Zaměření výzkumné činnosti: biomechanická analýza pohybu, analýza chůze, posturální
stabilita.
Člen České národní společnost Mezinárodní společnosti pro protetiku a ortotiku (tajemník),
České kinantropologické společnosti, České společnosti pro biomechaniku, Česká
kineziologické společnosti. Výkonný editor časopisu Acta Gymnica, člen etické komise FTK
UP v Olomouci, externí člen etické komise Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Stáže na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisabon, Portugalsko,
Aristotle University Thessaloniki, Department of Physical Education and Sports in Serres,
Řecko, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisabon, Portugalsko.
Spoluřešitel projektů MŠMT VZ MSM, GAČR.
Publikační činnost v oblasti biomechaniky pohybu, kinematické analýzy chůze, síly atd.
Doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D., Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Absolvent Ostravské univerzity (učitelství tělesné výchovy a chemie)
1997–2008: odb. asistent (KTV, Pedagogická fakulta, OU)
2008–2017: odb. asistent s vědeckou hodností (Katedra studií lidského pohybu, Pedagogická
fakulta, OU)
2017– dosud: docent (Katedra studií lidského pohybu, Pedagogická fakulta, OU)
Publikační činnost v oblasti analýzy herních činností, prevence zranění ve volejbalu a
gymnastice.
Řešitel, resp. spoluřešitel Interních grantů OU, grantů OPVK, Moravskoslezského kraje,
Catholic University of Valencia, Healthy Aging in Industrial Environment (HAIE), The Royal
Society.
Vědecké ocenění: Hans Gros New Investigator Award (International Symposium of
Biomechanics in Sports, Taipei, Taiwan, 2013).

Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., FSpS MU Brno
Absolvent Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, obor učitelství M–TV.
1986–2014 UP v Olomouci (výuka předmětů Antropomotorika, Diagnostika, Základy
statistiky), v letech 1999–2001 a 2004–2010 vedoucí katedry,
2013–dosud FSpS Brno, člen VR, OR, AS, garant předmětů Metodologie a statistika,
vyučující a školitel v DSP,
2009–2016 předseda česko-slovenské sekce předmětu Antropomotorika, 4 období člen VV
ČKS, hodnotitel NAÚ pro akreditaci VŠ (předseda, resp. člen hodnotících komisí).
Výzkumné a publikační zaměření: diagnostika výkonnostních předpokladů a aplikace
metodologicko-statistických postupů ve sportu.
Řešitel a spoluřešitel rozvojových a výzkumných projektů (Tempus, DAAD, ESF, MŠMT,
FRVŠ, MU Brno, KÚ v Olomouci, MÚ v Prostějově).
Předseda Metodické komise ČTS (2002–2017), garant vzdělávání tenisových trenérů.
Vědeckovýzkumná spolupráce s universitami v Německu (Bayreuth, Bochum, München,
Köln), Rakousku (Innsbruck, Salzburg), Polsku (Poznaň, Katowice), Slovensku (Bratislava,
Banská Bystrica, Prešov), Slovinsku (Ljubljana).
V letech 1993–2018 stipendijní a studijní pobyty, zvané přednášky na TU München, BSPA
Wien, Ruhr Universita Bochum, PU v Prešově atd.

