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Bob Kartous (1977) je profesionální provokatér veřejné diskuse. Je autorem knihy z žánru 
non-fiction s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?, která 
vychází v říjnu 2019. Od července 2020 je ředitelem Pražského inovačního institutu. Ve 
svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept konceptu Auditu vzdělávacího 
systému v ČR. Spolupracoval s Aspen Institute Central Europe na přípravě výroční 
konference Aspen Annual. Je spoluzakladatelem expertní občanské platformy KoroNERV-
20. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje 
události, které se ve vzdělávání odehrávají. Řečník a moderátor (Forum 2000, Meltingpot 
Colours of Ostrava, TEDx atp.). Poradce Jiřího Drahoše, předsedy vzdělávacího výboru 
Senátu Parlamentu ČR. Člen kolegia rektora Vysoké školy ekonomiky a managementu. 
Pomáhal rozjíždět vzdělávací startup Education Republic. S centrem současné kultury DOX 
zrealizoval vzdělávací program Synapse, jenž sestává z několika workshopů zaměřených na 
posílení sociálního a občanského povědomí mezi mladými lidmi. Je spoluautorem knihy 
2036, kapitoly o budoucnosti vzdělávání. Působí jako editor Britských listů, kritického 
internetového deníku. Od roku 2018 slouží jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny 
zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru. Absolvoval Pedagogickou 
fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním institutu Fakultě 
sociálních studií UK v Praze. V roce 2019 mu byla Masarykovou univerzitou udělena malá 
bronzová medaile. 

Bob Kartous professional provocateur of public discussion in Czech Republic. Author of No 
Future: Do we carry children on steam machine into the virtual reality?, non-fiction book 
published in October 2019. Since July 2020 he serves as the CEO of Prague Innovation 
Institute. In the think-tank EDUin, his previous place of work, he thought up and developed 
concept of The Czech Education System Audit. He repeatedly contributed to the Aspen 
Annual, flag ship event organized by Aspen Institute Central Europe. He is co-founder of 
expert civic platform KoroNERV-20. He has been publishing about education in many of 
Czech media and serves as regular media commentator of educational events. Speaker and 
moderator of many stages (Meltingpot Colours of Ostrava, Forum 2000, TEDx etc.). Advisor 
to Jiří Drahoš, chairman of education committee in the Senate, upper chamber of Czech 
Parliament. Member of rector’s collegium at University of Economics and Management in 
Prague. He helped launch start up project Education Republic. Together with the Center of 
contemporary culture DOX he helped to creation of Synapsis, education program consisting 
from different workshops encouraging social and civic awareness among young people. Co-
author of 2036, book about future of society, chapter about education. Editor of Czech critical 
internet daily Britské listy. Since 2018 he serves as a spokesperson to Czech Elves, civic 
group countering disinformation in Czech cyberspace. He has graduated from Pedagogical 
Faculty and Faculty of Sports Studies MU in Brno and holds PhD from Media Institute at 
Faculty of Social Sciences UK in Prague. In 2019 he has been honored with small bronze 
medal bestowed him by Masaryk University in Brno. 

 


