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                                              STUDIJNÍ OBOR: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými 

potřebami, 2. roč. navazujícího magisterského studia 

                                              DÉLKA PŮSOBENÍ NA UK FTVS (od jakého roku): Od roku 2014 

                                              MAILOVÝ KONTAKT: david-pulpan@seznam.cz 

 

 Krátké CV:  

- 2014 – absolvent Obchodní akademie Chrudim 

- 2017 – absolvent bakalářského studia na UK FTVS, obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se 

specifickými potřebami 

- 2016 – juniorský mistr světa do 23 let ve stolním tenisu tělesně postižených ve družstvech a 

juniorský mistr světa do 23 let ve stolním tenisu tělesně postižených v jednotlivcích 

- 2017 – hlavní iniciátor natáčení magazínu Klíč s názvem Studium na FTVS UK 

- 2017 – přiznáno účelové stipendium za mimořádné zásluhy o rozvoj a propagaci oboru Aplikovaná 

tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 

- 2018 – přiznáno účelové stipendium za mimořádné zásluhy o rozvoj a propagaci Fakulty tělesné 

výchovy a sportu, Univerzity Karlovy a oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se 

specifickými potřebami 

- 2018 – v průběhu roku jsem jako dobrovolník pomáhal při získávání dat pro potřeby 

bakalářských/diplomových prací na katedře fyziologie a biochemie 

- 2018 – v průběhu roku jsem jako dobrovolník pomáhal na katedře laboratoře sportovní motoriky 

- 2018 – představení a propagace stolního tenisu tělesně postižených v rámci projektu UK FTVS žije 

paralympiádou a projektu paralympijského školního dne v rámci OP VVV – Pohyb pro inkluzi 

 

Publikační činnost: 

- PŮLPÁN, D. Komparace motivace a psychických stavů intaktních hráčů stolního tenisu a 

handicapovaných („stojících“) hráčů stolního tenisu. Praha, 2017. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí bakalářské práce Klára Daďová. 

- PŮLPÁN, D., DAĎOVÁ, K., KAPOUNOVÁ, D. Komparace motivace a psychických stavů 

intaktních hráčů stolního tenisu a handicapovaných („stojících“) hráčů stolního tenisu. Sborník 

abstraktů IV. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: UP v Olomouci, 

2017, 87-88 s. ISSN 1804-4220. 



- PŮLPÁN, D., DAĎOVÁ, K. Stolní tenis hráčů s tělesným postižením – 1. část. Tělesná výchova a 

sport mládeže. 2018, 84(5), 29-34 s. ISSN 1210-7689. 

- PŮLPÁN, D., DAĎOVÁ, K. Stolní tenis hráčů s tělesným postižením – 2. část: Možnosti hráčů 

s tělesným postižením v České republice. Tělesná výchova a sport mládeže. 2018, 84(6), v tisku. 

ISSN 1210-7689. 

 

Současná činnost na FTVS UK (krátce): 

- student 2. roč. NMgr. oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 

- finalizace diplomové práce a příprava projektu na přijímací řízení doktorského studia 

- od 1.2.2018 člen AS UK 

- od 1.2.2018 člen ekonomické, studijní a sociální komise AS UK 

- od 19.10.2018 člen Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK 

 

Stručné důvody kandidatury: 

- v návaznosti na členství v AS UK a jeho 3 komisí, které jsou uvedeny výše 

- doktorské studium – mám v plánu působit na fakultě i v budoucnu 

 

V jaké komisi bych chtěl(a) pracovat: 

- studijní a ekonomická 

 

Pracovní okruhy, pokud budu zvolen:                

- informace, podněty, dotazy, … mezi vedením fakulty a studenty 


