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Vzdělání:

• studium jednooborové Psychologie na Filozofické Fakultě Masarykovy Univerzity v Brně

(1999 – 2005)

Další vzdělání v oboru:

• psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii při Institutu rodinné terapie Praha (celkem 620

hodin - 460 hodin teoretického základu, 150 hodin pod supervizí)

• kurz Dítě v krizi v o.s. Remedium (16 hodin)

• výcvik v integrované psychoterapii při institutu INCIP (50 hodin)

• kurz krizové intervence v o.s. Remedium (110 hodin)

• v  rámci  studia  absolvování  následujících  volitelných  kursů:  v  oblasti  psychoterapie  –

imaginativní, Ericksonovská, arteterapie, Scenotest, Transakční analýza; v oblasti klinické

psychologie  –  základy  ROR;  v  oblasti  poradenství  -  specifické  poruchy  učení,  náhradn

rodinná péče, drogové závislosti, poradenství pro nezaměstnané, problematika mimořádně

nadaných dětí, psychologie managementu

Pracovní zkušenosti:

• 2015 –  dosud -  psychologické  poradenství  v  RC Havránek v  rámci  projektu  “Podpora

rodin” podpořeného z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV

• 2014  –  spolupráce  na  projektu  standardizace  testové  baterie  DYS  TEST (určené  pro

diagnostiku  specifických  poruch  učení  u  studentů  vysokých  škol  a  uchazečů  o

vysokoškolské studium) při Středisku Teiresiás MU

• 2011-2012  –  soukromá  psychologická  praxe  v  Kralupech  nad  Vltavou s  orientací

především na poradenství pro dospělou klientelu a rodinnou terapii

• 1/2007  -  dosud  -  Pedagogicko-psychologická  poradna  Středočeského  kraje,  pracoviště

Mělník, pozice psycholog: náplň práce - psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

klientů  ve věku cca  od 3 let  po dospělost  s  orientací  na  výukové problémy,  vzdělávací

možnosti,  výchovnou  a  osobnostníproblematiku,  profesní  orientaci  atd.,  individuální  a



rodinná  terapie,  poradenství  (výchovná  a  rodinná  problematika,  efektivní  učební  styly

kariérové  poradenství  apod.),  participace  na  seminářích  odborných  sekcí  (v  rámci  PPP

Středočeského kraje)  orientovaných na problematiku mimořádného nadání  a kariérového

poradenství

• 7/2006-12/2006  -  Trenkwalder  KAPPA  people  a.s.  (personální  agentura),  pozice

personální  konzultant  a  psycholog:  náplň  práce  -  realizace  výběrových  řízení,

psychodiagnostika v rámci personálních služeb, realizace AC, vývoj testových baterií, účast

na mezinárodních workshopech

• 5/2005-6/2006  -  Pedagogicko-psychologická  poradna  pro  Prahu  1,  pozice  psycholog:

náplň  práce  -  psychodiagnostika  dětí  předškolního  a  školního  věku  a  dospívajících,

výchovné poradenství, terapie, zapojena do projektu péče o mimořádně nadané děti, práce s

třídními kolektivy a spolupráce s pedagogy

Stáže v oboru psychologie:

• v  5/2008  stáž  v  Helsinkách  v  rámci  projektu  Academia  se  zaměřením  na  kariérové

poradenství v rámci studia - Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9 a 14, Poradna

pro rodinu, manželství a dítě v Brně, PL Brno - Černovice na ženském gerontologickém a

psychotickém

• oddělení,  PL Praha  –  Bohnice  na  ženském oddělení  pro  závislosti,  Poradna pro rodinu,

manželství a mezilidské vztahy pro Prahu 8.

Další znalosti a schopnosti:

• Proškolení  a  zkušenosti  s  administrací,  vyhodnocováním  a  interpretací  široké  škály

psychodiagnostických  metod  -  kognitivních  schopností  (např.  WISC-III,  WAIS-III,  IST

2000 R, WJ-IE II, SB IV), osobnosti (MMPI, NEO Big 5, PSSI, 16 PF) a dalších atributů

(BIP, GOP, GMA, D2, CMAS, CDI atd.), orientovaných na diagnostiku specifických poruch

učení od nejmladších žáků ZŠ po vysokoškolské studenty,

• od r. 2014 – dosud spolupráce s RC Havránek – lektorování různých kurzů (např. cvičení

s  miminky,  cvičení  s  dětmi  ve  věku 1-3  roky),  vedení  besed  s  rodiči  na  různá  témata,

poskytování psychologických služeb

Zájmy:

Fotografování, šití (oblečení, textilních hraček apod.), cestování, rekreačně sport, četba.
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