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BIOGRAPHY  

 

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD.  

 

 

Office address:  

Dept. of Wellness, College of Physical Education and Sport PALESTRA, Slovačíkova 400/1, 197 00 

Prague 9, Czech Rep., Tel.: +420606512076, E - mail: krejci@palestra.cz 

 

Current Position: Professor; Vice-Rector for Science and Research; Head of Department of 

Wellness; Member of the Academic Board; Guarantee of Master degree study program “Wellness 

specialist”; President of "Society of Research in Wellness". 

 

Scientific and Professional profile: Sport Humanistic, Wellness, Circadian preferences and habits in 

sportsmen, Yoga, Adapted Physical Activities, Health Education, Adequate movement regime. 

Her work is concentrated on research and enforcement of new preventive and compensatory 

programs, based on holistic conception of yoga. In this aim she cooperates with physicians, teachers, 

educators and coaches in Czech Republic and abroad (e.g. Austria, Canada, German, India, Japan, 

Poland, Slovenia, Slovak Rep., USA, etc.). She popularizes healthy life style, yoga techniques and 

vegetarianism. In the year 1994 she acquired an international yoga teacher certificate of the Viennese 

educational yoga centre “Yoga in Daily Life”. She publishes exploratory studies, articles, monographs 

in areas of healthy life style, sport psychology, yoga application, stress management, re – socialization 

and juvenile delinquency management, etc. She tries about qualified research work aimed on usage of 

yoga in modern society. She is also regularly invited to have lectures in abroad universities and to take 

a part in international conferences. She is author of 7 scientific monographs, many scientific studies 

and articles. She solved in totally 21 international and national research projects. 

 

Membership in scientific boards of journals:  

 “Acta Salus Vitae” ISSN 1805-8787 Czech Republic;  

 “Adapted Physical Activities in Theory and Practice” ISSN 1804-4204 Czech Republic;  

 “Disabilities and Impairments” ISSN 0970356X India;  

 “Physiotherapy” ISSN 1230-8323 Poland;  

 “Rozprawy Naukowe" ISSN 0239-4375 Poland. 

 “Acta Universitatis Matthiae Beli - PE and Sport”, ISSN 1338-0974 Slovak Republic;  

 “Motus in Verbo”, ISSN 1339-0392 Slovak Republic;  

 “Slovak Journal of Sport Science” ISSN 1337-7310 Slovak Republic; 

 

Membership in scientific fellowships:  

Member of scientific council of the Czech Association of Adapted Physical Activity;  President of 

"Society of Research in Wellness"; Member of the world community International Society of Sport 

Psychology (ISSP); Member of the Czech Association of Sport Psychology;  

 

Participation in international projects (selection) 

Main Coordinator, Investigator of the research project W/VSP/161/I (2016 – 2019) "Basic research on 

the determinants of lifestyle and performance of Japanese and Czech athletes" in cooperation with 

Japan; 

Main Coordinator, Investigator of the research project W/VSP/141/I (2014 – 2017) "Public awareness 

about the importance of wellness for human life" in cooperation with Canada, Poland, Russia, Slovak 

Republic; 

Sub-coordinator, investigator of the project EU - Grundtwig "STRESSLESS - Improving Educator’s 

Resilience to Stress“510375-LLP-1-2010 -1-PT - GRUNDTVIG - GMP (2010-2012) in cooperation with 

Portugal, Belgium, Latvia, the Netherlands, Greece, Slovenia, Switzerland, UK; 
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Sub-coordinator, investigator of the project EU - Interreg IV- A, No. 16 ( 2008-2012) "PACZion - A 

concept for bi-national network formation to interventional medical and preventive measures for 

Bavarian and Czech teachers" in cooperation with the Federal Republic of Germany; 

Sub-coordinator, investigator of the project on the base of research agreements (2007-2014) 

"Circadian Typology and Emotional Profile of Czech and Japanese children - playing and non -playing 

sport" - in cooperation with the Faculty of Education, Kochi University, Japan; 

Investigator, delegate of Czech Republic in the project ENGSO "WILD -Women's International 

Leadership Development" (2009-2011) in cooperation with: Austria, Belgium, Denmark, Finland, 

France, Italy, Hungary, Sweden, and UK; 

Investigator and contributor EU project 142475-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS- EAM THENAPA II 

"Ageing and disability - a new crossing between PA, social inclusion and life-long well- being”. 

 

Participation in national projects (selection) 

Main Coordinator, Investigator of the Czech Science Foundation project GAČR - 407/17-25710S 

(2017 - 2019) „Basic research of the changes in balance in seniors” 

Main Coordinator, Investigator of the project (2016 – 2019) „ SO Healthy Communities“ ZAS – Y1 16-

600-14.  

Main Coordinator, Investigator of the project of the Czech Science Foundation project-GAČR 

406/05/1685 (2008-2010) "Health education - strategies for teaching of mental hygiene"; 

Main Coordinator, Investigator of the project of the Czech Science Foundation project - GAČR 

406/05/2431 (2005-2007) "Positive effects of self-control and self-esteem to reduce overweight 

through yoga training”;  

 

Membership in scientific fellowships:  

President of "Society of Research in Wellness"; 

Member of scientific council of the Czech Association of Adapted Physical Activity;  

Member of the world community International Society of Sport Psychology (ISSP);  

Member of the Czech Association of Sport Psychology;  
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prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 

prorektorka pro vědu a výzkum, vedoucí katedry wellness na VŠTVS Palestra v Praze. 

 

Adresa:  

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 9  

Tel.: +420606512076, E - mail: krejci@palestra.cz 

 

Stávající pozice na VŠ:  

Vysokoškolská profesorka, prorektorka pro vědu a výzkum, vedoucí katedry wellness, Členka vědecké 

rady VŠTVS Palestra, Garant magisterského studijního oboru “Wellness specialista”; Předseda 

“Society of Research in Wellness". 

 

Její vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na oblast podpory zdraví, na prosazování nových 

intervenčních a kompenzačních programů, založených na holisticky pojatém pojmu zdraví. Spolupracuje 

s psychology, lékaři, řediteli škol, učiteli, vychovateli a trenéry v České republice i v zahraničí (např. 

Belgie, Bulharsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, 

Švýcarsko, Indie, Japonsko, Velká Británie, USA). Popularizuje zdravý životní styl, jógové techniky a 

vegetariánství. Publikuje vědecké články a monografie z oblasti zdravého životního stylu a wellness, 

psychologie sportu, optimalizace životního stylu a emočních stavů, redukce stresu, resocializace 

mladistvých delikventů aj. Přednášela na mnoha evropských i mimoevropských univerzitách (viz 

přehled). Podílela se na řešení 21 výzkumných projektů – národních i mezinárodních. Třikrát se jí 

podařilo získat grant GAČR. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti pomáhá šířit nové vědecké 

poznatky z oblasti sportovní humanistiky, zejména psychologie sportu a wellness (včetně problematiky 

seniorů, osob s postižením). Velmi významná je její dlouhodobá úzká spolupráce s japonským týmem 

z Kochi Univerzity a Kjóto Univerzity, ve které se zaměřuje na výzkum problematiky narušené 

cirkadiánní rytmicity v různých věkových obdobích u sportovců i nesportovců. Je iniciátorkou 

a spoluzakladatelkou vědeckého časopisu „Acta Salus Vitae“ a „Society of Research in Wellness“. Za 

svou vědeckou a pedagogickou práci v oblasti podpory zdraví získala 3x ocenění v ČR i v zahraničí.  

 

Akademický rozvoj: 

1981  Absolvent – Učitelství pro SŠ; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  

1982  PaedDr. – obor Pedagogika sportu; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  

1992  CSc. – obor Teorie vyučování tělesné výchově; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity  

 Karlovy v Praze.  

2000  doc. – obor Kinantropologie, podobor Psychologie sportu; Fakulta tělesné výchovy a sportu  

 Univerzity Karlovy v Praze. 

2015  prof. – obor Sportovní humanistika, Filosofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 

 

Zaměstnání: 

1981 - 1985  Gymnázium Český Krumlov, středoškolská profesorka; 

1985 - 2000  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborná asistentka; 

2000 - 2005  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, docentka; 

2003 - 2006  Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, členka kolegia; 

2005 - 2012   Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích  

 docentka,vedoucí doktorských prací, garant předmětů; 

2006 - 2012   Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, docentka, vedoucí 

katedry Výchovy ke zdraví, vedoucí doktorských prací, garant předmětů, garant oborů; 

2010 – dosud  Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, garant a výuka v předmětu  

 doktorského studia „Výchova ke zdraví“; 

2013 – 2014  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o., docentka, vedoucí katedry  

 Wellness, prorektorka pro vědu a výzkum; 

2015 – dosud   Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o., vysokoškolská profesorka, 

vedoucí katedry Wellness, prorektorka pro vědu a výzkum; 
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Vědecký a profesní profil:  

Sportovní humanistika, Psychologie sportu, Cirkadiánní rytmy a poruchy spánku,  Wellness, Výchova 

ke zdraví, Jóga, Adekvátní pohybový režim, Aplikované pohybové aktivity pro osoby s disabilitou. 

 

Výzkumné projekty mezinárodní (výběr) 

 Řešitel a koordinátor, investigator, mezinárodního výzkumného projektu W/VSP/161/I (2016 – 

2019) Joint Research Project "Basic research on the determinants of lifestyle and performance of 

Japanese and Czech athletes" in cooperation with Japan. 

 Řešitel a koordinátor, investigator, mezinárodního výzkumného projektu W/VSP/141/I (2014 – 

2017) "Public awareness about the importance of wellness for human life" in cooperation with 

Canada, Poland, Russia, Slovak Republic. 

 Řešitel a koordinátor, investigator, mezinárodního výzkumného projektu W/VSP/131/I (2013 – 

2016) "Research on impact of life style, circadian typology, sleep and eating habits on mental 

health of children and students physically active/inactive in Czech Republic and Japan" in 

cooperation with Japan. 

 Spoluřešitel, investigator of the project EU - Grundtwig "STRESSLESS - Improving Educator’s 

Resilience to Stress“510375-LLP-1-2010 -1-PT - GRUNDTVIG - GMP (2010-2013) in cooperation 

with Portugal, Belgium, Latvia, the Netherlands, Greece, Slovenia, Switzerland, UK; 

 Spoluřešitel, investigator v projektu EU - Interreg IV- A, No. 16 (2008-2012) "PACZion - A concept 

for bi-national network formation to interventional medical and preventive measures for Bavarian 

and Czech teachers" in cooperation with Germany; 

 Spoluřešitel mezinárodního výzkumného projektu (2007-2014) "Circadian Typology and 

Emotional Profile of Czech and Japanese children - playing and non -playing sport" - in 

cooperation with Japan; 

 Investigator, delegát za ČOV ČR v projektu ENGSO "WILD -Women's International Leadership 

Development" (2009-2011) in cooperation with: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Italy, 

Hungary, Sweden, and UK; 

 Spolupracovník, investigator v projektu EU 142475-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-EAM 

THENAPA II (2002 – 2009) "Ageing and disability - a new crossing between PA, social inclusion 

and life-long well- being”. 

 Spoluřešitel, investigator, guarantee for Czech Republic (1995-1996) „PETER-Pictorial Evaluation 

of Test Reactions, LTD – its applicability in other cultures“. Hlavní řešitel a koordinátor: Yosi 

TOUBIANA, PhD Tel-Aviv University, Izrael a Prof. Charles Donald SPIELBERGER, University of 

South Florida, USA. Zpracovávaná problematika: KREJČÍ, Milada. Test anxiety and coping 

among students. Czech form of the „PETER-Pictorial Evaluation of Test Reactions“; 

 

Výzkumné projekty národní (výběr) 

 Řešitelka projektu GAČR - 407/17-25710S (2017 – 2019) „Základní výzkum změn rovnováhy 

seniorů“. 

 Spoluřešitelka projektu Českého hnutí Speciálních olympiád (2016 – 2019) „Zdravá společenství 

– SO Healthy Communities“ ZAS – Y1 16-600-14.  

 Řešitelka projektu GAČR - 406/05/1685 (2008-2010) „Výchova ke zdraví – strategie výuky 

duševní hygieně“; 

 Řešitelka projektu GAČR - 406/05/2431 (2005-2007) „Pozitivní efekty sebekontroly a sebeúcty na 

redukci nadváhy prostřednictvím jógového tréninku“.  

 Spoluřešitelka grantového výzkumného projektu podpory zdraví MZ ČR IČ8128  (2003-2005) „ 

Být obézní je normální?“ Řešení výzkumné oblasti: Efektivní intervence ve snižování obezity dětí 

v České republice;  

 Spoluřešitelka grantového výzkumného projektu MSM 124100002 (dříve CEZ: 

J06/98:124100002) „Emoční determinanty učení a vyučování“ (1999-2003). Řešení výzkumné 

oblasti: Eliminace negativních psychických stavů žáků základních škol a prevence sociálně 

patologických jevů u mládeže prostřednictvím relaxačně kompenzačních pohybových aktivit; 

 Spoluřešitelka grantového výzkumného projektu FRVŠ 2000, tematický okruh B (2000) „Příprava 
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učitelů všech stupňů pro integrované pojetí forem školní TV“. Řešení výzkumné oblasti: 

Didaktická příprava VŠ učitelů pro integraci studentů (žáků) se specifickými potřebami do různých 

forem školní tělesné výchovy; 

 Řešitelka a koordinátorka Fakultního vědeckého úkolu č. 12514 - PF - II - TV/14 (1997) „Analýza 

měření a statistické zpracování dat resocializačního pohybového programu v diagnostických a 

výchovných ústavech“; 

 Spolupracovník grantového výzkumného projektu FRVŠ čj. 1047 (1997) „Uplatnění absolventů 

pedagogických a tělovýchovných fakult v České republice – učitelé TV“. Zpracovávaná 

problematika: Uplatnění absolventů PF v Českých Budějovicích v oblasti tělesné výchovy; 

 Spolupracovník grantového výzkumného projektu RS 97 091 (1997) „Zdravotně orientovaná 

tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ“.  

 Spolupracovník grantového výzkumného projektu (1997) „Možnosti tělovýchovy při pozitivním 

působení na rozvoj osobnosti při zvládání a předcházení sociálně patologických jevů u mládeže“.  

 Spolupracovník grantového výzkumného projektu IČ 10/26 Národního programu podpory a 

obnovy zdraví MZ ČR (1995 – 1997) „Škola plná pohybu - optimalizace pohybové aktivity na 1. 

stupni základní školy“.  

 Spolupracovník grantového výzkumného projektu SPZU I-10-5/2-3 (1992) „Vliv tělesné výchovy 

na rozvoj sociálního jednání osobnosti“. 

 

Členka ve vědeckých radách 8 vědeckých časopisů (ČR: 2, zahraniční: 6): 

„Acta Salus Vitae” ISSN 1805-8787 ČR;  

„Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi” ISSN 1804-4204 ČR; 

„Disabilities and Impairments” ISSN 0970356X India;  

„Physiotherapy“ ISSN 1230-8323 Poland;  

“Rozprawy Naukowe" ISSN 0239-4375 Poland. 

„Acta Universitatis Matthiae Belii - PE and Sport“, ISSN 1338-0974 Slovensko;  

“Motus in Verbo”, ISSN 1339-0392 Slovensko;  

“Slovak Journal of Sport Science” ISSN 1337-7310 Slovensko; 

 

Členka ve vědeckých společnostech:  

Členka vědecké rady České asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA)t;  

Předseda „Society of Research in Wellness"; 

Členka světové společnosti International Society of Sport Psychology (ISSP);  

Členka Asociace psychologů sportu České republiky;  

 

Vědecké stáže na univerzitách a vědeckých institucích mimo Evropu: 

 Prosinec 1992 - únor 1993 Delhi University-“Research in the regulation of mental states”; 

 Listopad 2000 - leden 2001Delhi University, Jamia Milia University, Haridwar University, 

Kurukshetra University, Rishikesh University, Hinduism Bihar University Vararanasi. Invited 

Professor - Lectures and Research in “Sport Psychology and Mental Techniques for Stress 

Management in Sport, Yoga in Young Delinquents, Social Learning in Sport”; 

 Říjen 2008 - listopad 2008 Kochi University, Kyoto University. Invited Professor - lectures and 

research “Laboratory measurements of circdian rhythms,stress tolerance and resilience”; 

 Únor 2012 - březen 2012. Delhi University, Jamia Milia University, J. Nehru University, Yoga 

Research Centre Jadan, Trivandram University, Cuttack University, Bhubaneshvar University, 

Himachal University. Invited Professor - Lectures and Research in "Health Education", "Mental 

Health and Stress Management", "Health Psychology", "Yoga and Health Education "; 

 Červen 2015. Zvaný expert - Ministerstvo AYUSH, vlády Indie. - "Declaration to the Mission of 

the First International Yoga Day". Stay in Yoga Ashrams in Mehrauli/New Delhi, in 

Jadan/Rajasthan, in Jaipur/Rajasthan, Kailash/Rajasthan, in Bari Khatu/Rajasthan. 
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Vědecké stáže a přednášky na evropských univerzitách (výběr) 

Univerzita Mateja Bela-Banská Bystrica (1998, 2002, 2004, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015), 

Univerzita Komenského Bratislava (2000, 2007), Collège d'Europe Brugge (2013), University of 

Lausanne (2012), Ljubljana University (2002, 2005, 2008), University of Nottingham (2011), Primorska 

University Koper (2005, 2007), AWF Poznan (1998), University Salzburg (2001, 2003, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2015), Sport Academy Sofia (2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2017), 

University Warszaw (2008), AWF Wroclaw (2008, 2010, 2012), University Vienna (2003), University 

Zagreb (1999, 2003, 2005).  

 


