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Krátké CV: 

 2018 – současnost: student doktorského studia kinantropologie UK FTVS 

 2017 – současnost: EUPSI - Evropský ústav práva a soudního inženýrství - Kriminologicko-

penologická studia 

 2016 – 2018: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra s.r.o. – Sportovní management MBA 

 2014 – 2016: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra s.r.o. – Wellness specialista Mgr. 

 2008 – 2012: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra s.r.o. – Bc. 

 2003 – 2008: Husitská teologická fakulta UK – Psychosociální studia (nedokončeno) 

 

Současná činnost na FTVS UK (krátce): 

 Garant pro bojové sporty (MMA a Muay thai) v rámci Trenérské školy a SZZK 

 V rámci univerzitního sportu působím jako předseda komise bojových sportů při ČAUS (Česká 

asociace univerzitního sportu) 

 Student doktorského programu kinantropologie – 1. ročník  

 

Stručné důvody kandidatury: 

Mé první zkušenosti s FTVS se datují do roku 2012, kdy jsem stál u zrodu nové sportovní asociace v ČR – 

MMAA. V průběhu doby jsem na FTVS přivedl další sporty (Muay thai, ČALD discgolf, freestyle, ultimate, 

dále OCR a nově to bude i Cheerleaders) a to nejenom do CŽV, ale i do specializace v rámci studijních 

programů. Přitom jsem se mohl opřít o své zkušenosti a znalosti ze sportovního prostředí. FTVS vnímám 

jako centrum vědění a vzdělávání v oblasti sportu číslo 1. Rád bych získané zkušenosti z politicko-

sportovního prostřední uplatnil jako senátor, a to nejenom proto, že jsem schopen se na problémy FTVS 

podívat i z druhé strany, z pohledu role fakulty v univerzitním a vrcholovém sportu, ale i optikou veřejnosti. 

Vnímám, že přestože je FTVS veřejnou vysokou školou, nic nebrání její větší popularizaci, přiblížení 

trenérům, sportovcům a další odborné veřejnosti.  

 

V jaké komisi bych chtěl pracovat: 

 studijní  

 

Pracovní okruhy pokud budu zvolen:                

 vzdělávání trenérů, celoživotní vzdělávání, popularizace studijních programů, legislativa v oblasti 

sportu 

 


