ŽIVOTOPIS
Prof. ing. V. BUNC, CSc
Prof.ing.Václav Bunc, CSc narozený 19.9.1947 v Kolíně, ženatý
Absolvoval FEL ČVUT Praha v roce 1970, CSc v aplikované fyzice obhájil v roce 1979 na FEL
ČVUT Praha, v roce 1993 jmenován doc v oboru Kinatroipologie – fyziologie zátěže a v roce 1998
prof ve stejném oboru, řízení proběhlo na UK FTVS Praha.
Jazykové znalosti: anglicky, německy a rusky slovem i písmem.
Zaměstnání: V letech 1970-1973 výzkumný pracovník v Tesla VUST A.S.Popova Praha, 1973-1975
interní aspirant na FEL ČVUT Praha, od roku 1975 dosud UK FTVS Praha, zprvu jako vědecký
pracovník a od roku 1991 jako vedoucí vědecký pracovník. Od roku 1993 do 2003 vedoucí LSM UK
FTVS, 2003-2010 děkan UK FTVS, 2010 dosud vedoucí LSM UK FTVS, 1998-2002 předseda
Spol.věd. sekce GAUK, ve stejném období člen předsednictva GAUK
Odborné zaměření: aplikace matematických metod a modelů v TV a sportu, využití biokybernetiky
pro hodnocení tělesné zdatnosti, zátěžová fyziologie, funkční testování v laboratoři a v terénu, tělesné
složení, BIA metody, pohybové režimy v primární a sekundární prevenci jak u zdravých tak
hendikepovaných, sportovní trénink.
Publikační aktivity: první autor více než 400 sdělení v domácích vědeckých časopisech a více než 150
v zahraničí, zhruba stejné počty jako spoluautor (86 zdrojů v databázi Web of Sciences, 454 citačních
ohlasů tamtéž, 144 záznamů v databázi Sportdiscus). H index 11.
Více než 300 vystoupení na tuzemských konfrencích a cca 100 na zahraničních.
Krátkodobé studijní a přednáškové pobyty USA, Kanada, Australie, Brazilie, Velká Británie, SRN,
Francie, Norsko, Švédsko, Itálie, Španělsko, Rakousko, Švýcarsko a další. Od roku 1987 hostující
profesor na Univerzitě v Grazu. Hodnotitel vědeckých publikací v tuzemsku i v zahraničí.
Člen českých i zahraničních odborných i vědeckých společností. Školitel PhD na UK FTVS i mimo.
Člen redakční rady Acta Universitatis Kinatropologica, Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca,
Journal of Physiology, ČOV (2004-2010), vědecké rady UKo FTVŠ Bratislava, atd.
Předseda ČSTT (2004-2010), lektor kurzů pro sportovní svazy
V současnosti ukončeno 23 studentů PDS plus 3 CSc. Řešitel řady tuzemských i zahraničních projektů
s výše uvedenou problematikou. Hlavní řešitel tří výzkumných záměrů MŠMT ČR (1993-2005 a
2007-2013).
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