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Paul qualified in 1999 from Charles University, Prague, with a Bachelor degree in Physiotherapy.In his 
fifteen years of work experience in various hospitals and rehabilitation clinics in both the Czech 
Republic and Europe, he has gained extensive experience and skills particularly in musculo-skeletal 
physiotherapy and neuro-rehabilitation, enabling him to treat challenging and complex injuries and 
conditions. 

 
He has a particular interest in the treatment and management of movement dysfunction and 
neurological conditions.He also takes interest in treating musculo-skeletal conditions by hands-on 
skills and therapeutic exercises. 

 
Paul integrates his hands-on skills and kinetic control interest into a holistic approach to provide 
effective personalized treatments, tailored to meet the specific needs of the client. 

 
Paul is commited to professional development by attending courses and seminars, contributing to 
increasing his skills and knowledge .Courses have included:”The Bobath concept” (basic & advanced 
courses) in the assessment and treatment of neurological conditions. TheraSuit method (pediatric 
intensive therapy). Therapeutic use of Kinesio-taping. Spiral stabilization of the spine. 

 

 
Paul vystudoval v r. 1999 Univerzitu Karlovu v Praze, obor Fyzioterapie (bakalářský titul). Během své 
patnáctileté praxe pracoval v různých nemocnicích a rehabilitačních klinikách jak v Čechách, tak v 
zahraničí, a získal rozsáhlé znalosti a zkušenosti zvláště v oblasti muskulo-skeletární fyzioterapie a 
neuro rehabilitace, což mu umožňuje ošetřovat komplexní a složité zdravotní stavy a zranění. 

 

Zvláštní zájem věnuje péči a ošetření pohybových dysfunkcí a neuorologických obtíží. Intenzivně se 
věnuje muskulo-skeletárním potížím při používání manuálních technik a terapeutických cvičení. 
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Zahrnuje manuální techniky a znalosti motorických funkcí do holistického přístupu tak, aby poskytl 
účinnou individuální péči, navrženou na míru klienta tak, aby vyhovovala náročným specifickým 
požadavkům či podmínkám pacienta. 

 
Paul pokračuje ve svém profesionální vzdělání a studiu, školí se ve speciálních kurzech a seminářích a 
stále navyšuje své odborné znalosti. 

 
 
 

Kurzy 

1999 – 2000 – Certifikát Qigong Tuina, Westminsterská univerzita, Londýn, VB 

2002 – Kurz První pomoci kardiopulmonální resuscitace, Athény, Řecko 

2007 – Kurz (FES) neuromuskulární elektrická stimulace, Athény, Řecko 

2012 – Bobath concept - IBITA (odborný kurz zaměřený na diferenciální diagnostiku a léčbu 

dospělých pacientů s neurologickým postižením), Athény, Řecko 

2014 – Bobath concept-Advanced IBITA (odborný kurz zaměřený na motorickou kontrolu a 

motorické učení), Liberec, CZ 

2014 – Kurz Kinesio-tapingu, Praha, CZ 

2014 –   Snoezelen v teorii a praxi, Praha, CZ 

2014 – Kurz Thera-suit metody (pediatric intensive therapy), Praha, CZ 

2015 – Spirální stabilizace páteře (kurz 1A & 1B), Praha, CZ 
 

Konference a semináře 

2002 – Konference:  Rehabilitace pacientů po automobilových nehodách, Athény, Řecko 

2003 – Konference:  Speciální terapeutické přístupy u dětí s tělesným postižením, Athény, Řecko 

2007 – Konference:  Biomechanika páteře a následné kineziologické přístupy, Athény, Řecko 

2011 – Konference: Moderní fyzioterapeutické postupy pro pacienty s tělesným a kombinovaným 

postižením, Athény, Řecko 

2013 – Semináře: Kardiopulmonální resuscitace, nemocnice Beroun 


