
  

 
 

Životopis kandidáta 

 

 

 

Jméno a příjmení: Jana Tomišková 

Datum narození:  5.2.1983 

 

Důvod kandidatury:  

• Již dlouhodobě pracuji s osobami s postižením a ráda bych své 
zkušenosti předávala dále široké veřejnosti.  

• Díky organizaci velkých sportovních akcí, nejen pod Českou jezdeckou federací, jsem načerpala 
zkušenosti, které můžu využít při dalších pracovních možnostech. 

• Ráda bych využila znalosti práce napříč hendikepy ve sportovním prostředí do organizace 
vrcholových sportovních událostí. 

• S potěšením bych byla členem organizace, ve které se sdružují a propojují lidé ze stejného 
oboru z celé republiky. 

• Kandiduji do ČPV proto, že mě tato práce prostě baví :-) 

 

Cíle v rámci kandidatury do orgánu ČPV:  

• Zajištění informovanosti odborné veřejnosti, nejen v oblasti jezdectví, ale i ostatních sportů 
ohledně možností sportování dětí a mládeže napříč zdravotním postižením. 

• Vytváření vhodných podmínek pro sportovní možnosti osob se zdravotním postižením napříč 
všemi kraji v ČR, spolupráce mezi organizacemi a jednotlivci. 

• Podpořit sportovní talenty v raném věku a připravit je správným metodickým vedením. 

• Nastavení dlouhodobé sportovní přípravy sportovců jednotlivých disciplín s ohledem na růst 
výkonnosti a bez ohledu na jejich věk. 

• Zajištění koncepce vzdělávání trenérů a rozhodčích. 

 

Vzdělání a pracovní zkušenost:  

• 2017–2020: Konzultant aplikovaných pohybových aktivit – MŠMT projekt na podporu 
integrace žáků se zdravotním postižením do tělesné výchovy základních škol pro 
jihomoravský kraj a kraj Vysočina, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého 
Olomouc, Katedra aplikovaných pohybových aktivit. 

• 2013 – dosud: lektor předmětů Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové 
aktivity, Adapted Physical Education na Fakultě sportovních studií Masarykovy 
univerzity v Brně.  
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• 2017–2018: Ministerstvo Zdravotnictví ČR – Program na podporu zdravotnického 
aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022: Efekt intenzivní tanečně-pohybové 
intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a 
pacientů s mírnou kognitivní poruchou 

• 2017: Interní projekt MU: Podpora a implementace problematiky inkluzivního 
vzdělávání do výuky na FSpS MU v Brně. 

• 2013–2015: Vědecko-pedagogický pracovník (Postdoc), Fakulta tělesné kultury 
Univerzity Palackého Olomouc, Katedra aplikovaných pohybových aktivit – výzkum 
v integrované tělesné výchově. 

• 2013: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, doktorský studijní program, 
obor Kinantropologie, Disertační práce na téma: Vliv vybraných gymnastických cvičení 
na výkonnost závodníků se zdravotním postižením v paravoltiži. Studium ukončeno 
státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Ph.D. 

 

Ostatní:  

• 2019 - dosud: předseda voltižní (akrobacie na koni) komise pod Českou jezdeckou 
federací 

• 2017, 2018: organizace světové sportovní akce EMIL OPEN pro děti s handicapem 
• 2015 - dosud: vedoucí sekce parajezdectví pod Českou hiporehabilitační společností  
• 2012 – dosud: vedoucí voltižní výpravy šampionáty na MS/ME 
• 2002 - dosud: hlavní organizátor Mistrovství České republiky v paravoltiži (akrobacie na 

koni pro osoby s postižením) 
• 2005 - dosud: trenér paravoltiže, organizátor sportovních kurzů paravoltiže – akrobacie 

na koni pro děti s hendikepem 
• 1999–2011: reprezentantka ČR ve voltiži – akrobacie na koni 

 

V Moravanech, dne 1.12.2021 

 

………………………………………………. 

                                                                                                                             podpis kandidáta 

 




