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Krátké CV: 
                   září 1986 – červen 1987 nekvalifikovaný učitel na ZŠ v Lomnici n. Pop. 
                   1987 – 1992 studium na FTVS UK 
                   1992 – absolvování FTVS UK v Praze, obor učitelství TV-Z, následně dokončení studia  
                    specializace atletiky    
                   září 1992 – suplující učitel na ZŠ I. Olbrachta v Semilech 
                   říjen 1992 – srpen 1993 vojenská prezenční služba VÚ Kutná Hora 
                   září 1993 – leden 1996 učitel TV a zeměpisu na ZŠ TGM v Lomnici nad Popelkou 
                   únor 1996 – doposud odborný asistent na katedře atletiky UK FTVS  
                                    - od roku 2015 vedoucí katedry atletiky 
                   2002 – dokončení postgraduálního doktorského studia (Ph.D.) 
                   2003 – obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška (PhDr.) 
                   2017 – dokončení profesního studia na Ústavu práva a právní vědy (školská legislativa)   
 
Současná činnost na FTVS UK (krátce): 
 
                 - v současném funkčním období  – člen AS UK FTVS, místopředseda AS UK FTVS, předseda  
                   legislativní komise (2010 – doposud), členství v AS UK FTVS také v letech 1997 – 2007 - člen  
                   legislativní komise (od února 2003 – leden 2007, zároveň v tomto období předseda legislativní  
                   komise při AS UK FTVS).   
                  - předseda Kolejní komise – zástupce za UK FTVS (listopad 2007 – do února 2018),  
                  - člen Výkonné redakce odborného didaktické časopisu TVSM (aktuálně),  
                  - odborný garantu kurzu CŽV „Osobní a kondiční trenér“ (leden 2009 – doposud), 
 
Stručné důvody kandidatury: - na základě zkušeností a dlouholeté práce v legislativní komisi AS UK  
                                        FTVS v předcházejících  letech a zároveň díky znalostem v oblasti školské  
                                        legislativy se věnovat otázkám legislativní oblasti na UK FTVS  
 
V jaké komisi bych chtěl pracovat: legislativní  
 
Pracovní okruhy pokud budu zvolen:  aplikace školské legislativy (zejména díky novelizacím) do vnitřních  
                                                              předpisů UK FTVS              
   
 
 


