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kandidát do AS ČVUT v Praze 
 
Volební obvod - nefakultní  součásti ČVUT     
PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. 
ÚTVS ČVUT v Praze 
  
Jaroslav.Schmid@utvs.cvut.cz 

 
PhDr. Jaroslav Schmid, CSc., 
nar. 11. 2. 1947 v Praze, ženatý, 1 syn, bytem: Praha 10, Svojetická 2 

Členství v AS  

2001-2007  Člen AS FS ČVUT 
2007-2013         Člen AS ČVUT, člen komise hospodářské 

Teze volebního programu: 

- podpora a rozvoj pedagogicko-vědeckých ústavů rektorátu ČVUT, 
- rozvoj a výstavba sportovních, tělovýchovných a školících zařízení ÚTVS, jejich  
   využití ve výuce i volném čase studentů a zaměstnanců, 
- podpora a rozvoj sféry volného času studentů a zaměstnanců škol, kulturní,   
   sportovní, teambuildingové akce, 
- propagace jména ČVUT prostřednictvím tělovýchovných akcí a sportovní  
   reprezentace,  

Studium a pedagogická praxe 

1965-70  FTVS UK. 
1970-71 Základní vojenská služba - Armádní sportovní vrcholové středisko Dukla 

Praha. 
1971-89 VŠCHT Praha - katedra tělesné výchovy. 
1989-2006   Vedoucí Ústavu tělesné výchovy Fakulty strojní ČVUT v Praze. 
2007-2013 Po vzniku Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT - zástupce ředitele,  

vedoucí Odboru ekonomiky a provozu. 
1976  Rigorózní zkoušky (PhDr.) - FTVS UK. 
1986  Externí vědecká aspirantura, obor pedagogika (CSc.) - FTVS UK. 
1988-95 Reprezentační trenér v házené žen. 
1994-2013  Reprezentační trenér Akademické reprezentace (ženy) v házené. 
1994   2. místo na AMS, ocenění MŠMT za „Vynikající reprezentaci vlasti“.  
2012  1. místo na AMS. 
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Tvůrčí a rozvojová činnost 

2001-2005 Člen vědecké rady FS. 
2006  Ocenění - medaile FS ČVUT „ Za významné zásluhy pro rozvoj FS“. 
2000 Řešitel grantu (Nadace věda a výzkum) "Alternativní metody výzkumu 

pitného režimu sportovců“. 
2005  Řešitel grantu (Rozvojový program 05) „Komplexní rozvoj osobnosti 

studentů“. 
2006 Řešitel grantu (Rozvojový program 06) „Komplexní rozvoj osobnosti 

studentů“. 

Řešitel rozvojových projektů MŠMT ČR: 

2008 Komplexní rozvoj osobnosti studenta ČVUT v Praze prostřednictvím 
pohybových aktivit. 

2009 Pohybové aktivity sociálně, ekonomicky a zdravotně oslabených studentů. 
2010  Modernizace FIT CENTRA ÚTVS ČVUT v Praze. 
2011  Podpora integrace zdravotně handicapovaných studentů. 
2012  Modernizace a inovace zařízení pro zvyšování 

fyzické zdatnosti studentů. 
2013   Modernizace a inovace zařízení pro zvyšování  

fyzické zdatnosti studentů II. 
  
 
 
 

Se svou kandidaturou do AS ČVUT souhlasím. Prohlašuji, že nekandiduji do 
AS ČVUT za jinou součást ČVUT.  
 
V Praze dne 6. 12. 2013      

....................................................... 


