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ŽIVOTOPIS 

Dosažené vzdělání

• 2012  Vysokoškolské  doktorské  vzdělání  (Ph.D.), Univerzita  Karlova  v  Praze, 

Matematicko-fyzikální fakulta, Praha, Česká republika

• 2008 Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr.), Univerzita v Bělehradu, Katedra 

astronomie, Fakulta matematiky, Bělehrad, Srbsko

• 2002 Vysokoškolské  bakalářské  vzdělání, Univerzita  v  Bělehradu,  Katedra 

astronomie, Fakulta matematiky, Bělehrad, Srbsko

• 1993 Střední vzdělání, Gymnázium přírodovědy, Bělehrad, Srbsko

Dosažené vzdělání v oboru jógy

• 2015 Jóga energoterapeut, Mezinárodní akademie pro vzdělávání instruktorů jógy

• 2012  Instruktor art jógy, Mezinárodní akademie pro vzdělávání instruktorů jógy

• 2000  Instruktor jógy, Mezinárodní akademie pro vzdělávání instruktorů jógy

Profesionální zkušeností v józe

• 2013 – dosud Předsedkyně České federace jógy

• 2013 – dosud Koordinátorka aktivit Evropské Federace Jógy

• 2009 – dosud  Instruktorka jógy a art jógy (organizace veřejných hodin), Jóga 

centrum „Surya“, Praha, Česka Republika

• 2004 – dosud Přednášející na Mezinárodní akademii pro vzdělávání instruktorů 

jógy

• 2001 – 2009 Instruktorka jógy (organizace veřejných hodin), Bělehrad, Srbsko
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Členství v radách a vědeckých společností

• 2012 – dosud Člen Vědecké rady Mezinárodní společnosti pro interdisciplinární 

vědecký výzkum v józe

• 2012 – dosud  Člen  redakční rady mezinárodního  vědeckého  časopisu o józe 

„Smisao“

Účastí na odborných seminářích kontinuálního vzdělávání v józe

• Účast na odborném táboře jógy Samyama, červenec 2016, Drvengrad, Srbsko

• Účast na odborném semináři jógy, Nikiti, září 2015, Recko

• Účast na odborném táboře jógy Pranava, červen 2015, Stara planina, Srbsko

• Účast na odborném táboře jógy Prashanti, srpen 2013, Kopaonik, Srbsko 

• Účast na odborném táboře jógy Amrita, červen 2013, Kopaonik, Srbsko 

• Účast na odborném táboře jógy Ananda, červen 2012, Goč, Srbsko 

• Účast na odborném táboře jógy Samadhi, srpen 2011, Goč, Srbsko 

• Účast na odborném táboře jógy Samadhi, červen 2011, Goč, Srbsko 

• Účast na odborném táboře jógy, červen 2010, Rajac, Srbsko 

• Účast na odborném táboře jógy, červen 2009, Rajac, Srbsko

• Účast na odborném táboře jógy, červen 2007, Divčibare, Srbsko

•  Účast na odborném táboře jógy, červen 2004, Divčibare, Srbsko

Ocenění a medaile

• Zlatá medaile v kategorii týmů na mezinárodní soutěži v józe, Ada Ciganlija, Srbsko 

2015

• Zlatá medaile v kategorii  párů na mezinárodní soutěži  v józe za nejmeditativnější 

přístup k cvičení jógových ásan, Ada Ciganlija, Srbsko 2014

• Poděkování za poskytnuté služby v oblasti jógy z Evropské federace jógy, Praha, 

2013
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• Zlatá medaile v kategorii týmů na mezinárodní soutěži v józe za prokázánou flexibilitu 

v cvičení jógových ásan, Ada Ciganlija, Srbsko 2013 

• 2008-2012  –  stipendium  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  České 

republiky

• Zlatá  medaile  v  kategorii  Art  jógy  na  mezinárodní  soutěži  v  józe,  Ada  Ciganlija, 

Srbsko 2012 

• Zlatá medaile v samostatné kategorii na mezinárodní soutěži v józe, Ada Ciganlija, 

Srbsko 2011

• Zlatá medaile v kategorii týmů na mezinárodní soutěži v józe, Ada Ciganlija, Srbsko 

2009 

• Uznání za důraz v metodice jógy na odborném táboře jógy 2004

Účasti na vědeckých konferencích

• Třetí  mezinárodní  mezioborová  vědecká  konference  o  józe  "Jóga  -  v  hledání 

významu", 30. - 31. srpna 2012, Bělehrad, Srbsko

• přednáška: “Universality of yoga knowledge'' 

• Druhá mezinárodní mezioborová vědecká konference o józe  "Jóga v oblasti vědy - 

budoucnost a perspektivy", 11. - 12. srpna 2011, Bělehrad, Srbsko

• přednáška: „Yoga concept of time“

• První  mezinárodní  mezioborová  vědecká  konference  o  józe  "Jóga  ve  vědě  - 

budoucnost a perspektiva", 23. - 24. září 2010 Bělehrad, Srbsko

• přednáška: “Modern Cosmology and Hindu Perspectives on the Universe'' 

Seznam vědeckých publikací v oboru jógy

1. Šurlan,  B.,  2012,  Universality  of  yoga  knowledge,  International  Scientific  Yoga 
Journal “Sense”, Vol. 2, pp. 234-242

2. Šurlan, B., 2011, The Concept of Time in Yoga, International Scientific Yoga Journal  
“Sense”, Vol. 1, pp. 172-178.

3. Šurlan, B., 2010, Modern Cosmology and Hindu Perspectives on the Universe, in P. 
Nikić,  ed.  Proceedings  “Yoga-the  Light  of  Microuniverse”  of  the  International  
Interdisciplinary Scientific Conference “Yoga in Science – Future and Perspectives”, 
Yoga Federation of Serbia, pp. 90-103
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