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Lektorská a grantová činnost (výběr): 

 Lektor poradenských skupin od roku 1992 

 Krátkodobé kurzy „Vedení poradenského rozhovoru“,Trauma u dětí realizované pro IPIPPAP 
Olomouc, Magistrát města Olomouce, Caritas Olomouc (akreditace), Azylové domy, SPIN Praha, 
Spolu Olomouc, Acorus Praha, Středisko sociální prevence Olomouc 

 Lektor projektu PHARE 2003 riz, Ostravské univerzity „Systém dalšího vzdělávání učitelů ZŠ v oblasti 
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 Lektor AISIS Kladno- projekt Malé granty pro učitele : Projektový management pro učitele (2006-
2007) 

 Projekt Zažít spolu (2007-2008) 

 Projekt VACLAV  (CZ 1.07/1.3.07/22.0002/ Vedení poradenského rozhovoru I-III, (2009), Krizové 
situace výuky a jejich řešení (2010), Sebereflexe a interakce (2010) PPP ÚK a Zařízení pro další 
vzd.PP Teplice 

 Projekt Člověk hledá člověka : Lektor projektu ESF pro pracovníky Dětských domovů Středočeského 
kraje Trauma u dětí (2010) modul Práce s traumatizovaným dítětem 

 Projekt operační program Lidské zdroje a zaměstnanost „Dokážu to?“- semináře Vývojové aspekty 
adolescence a potenciální vznik závislostí, Osobnost ve vývojové krizi a její vliv na závislé chování 
(2010)- P-centrum Olomouc 

 Projekt  V jednom světě – volnočasová práce s dětmi v PL Šternberk (2013) 

 Lektor: Letní škola rozvoje pedagogických dovedností (2012), Komunikace, vývojová specifika a 
úkoly dospívání (2013) -  ŠZPDVPP Hradec Králové 

 Projekt Vzděláváním k efektivním sociálním službám : Psychická a vývojová traumata u dětí, práce 
s traumatizovaným dítětem (2013-2014) VOŠ Caritas Olomouc 

 „250“ studium pro prevenci sociálně patologických jevů pro výchovné poradce a preventisty na ZŠ, 
úsek primární prevence P-centrum Olomouc (2015) 

 Projekt Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 (2017). 

 projekt PŘÍRODA "Přírodovědné oborové didaktiky a praktikující učitel", reg. 
CZ.02.3.68/0.0/16_011/0000669, (2017). 

Pedagogická činnost: 

PdF : Základy psychoterapie, Psychoterapie a duševní hygiena, Zdravotnická psychologie, Psychologie 
zdraví, Patopsychologie, Psychodiagnostika. 

FF:  Adiktologie I. 

Dovednosti a další specializované vzdělávání 

Absolvované kurzy a výcviky: 



 
     Základní psychoterapeutické dovednosti (IPIPPAP Olomouc 1993-1994) 
     Satiterapie (1992-1996) 
     Videotrénink interakcí (1997-1999), výcvik supervizora VTI (1999-2000) SPIN Praha 
     Náslechy rodinné terapie (Centrum komplexní terapie , Liberec) 
     Katatymně imaginativní psychoterapie (1999- 2010) 
     Tělo a krize, Hyperaktivita a hypoaktivita u dětí (Remedium Praha) 
     Management krizových situací- hromadná neštěstí (Remedium Praha, 2000) 
     Odborná  pětidenní stáž – Výcvik ve využívání vývojových škál , Mgr.Jahnová  IPVZ 

Praha, (2006) 
     The Crack/ cocain/pervitine: Brief intervention program, project „Can I do it?“ P-

centrum Olomouc, Aidan Gray, Olomouc (2009) 
     Setkání s biosyntézou, Český institut pro biosyntézu Praha, (2009) 
     Kurzy IPVZ zaměřené na diagnostiku dospělých i dětí (ROR metoda, ROR u dětí, 

Exekutivní funkce a další) 
     Terapie traumatu Somatic Experiencing ® podle Petera Levina (290 hodin), zakončení 

2013, evropský certifikát (EASE ®) 
     Maggie Kline – Práce s traumatem u dětí (2015, 2016) 
 Institut for NeuroTracking ® Mnichov, člen mezinárodního vzdělávacího týmu (od 

r.2013). 
 

Supervizorská činnost (výběr): 
Oblast sociální péče, zdravotnictví, školní psychologie, mateřské školy. 
P – centrum Olomouc, Středisko sociální prevence Olomouc, Krajský úřad Olomouc, Program 
5 P, Dům na půl cesty Maják Praha, Mateřské školy Olomouc, Poradny pro rodinu , 
manželství a mezilidské vztahy a další. 
 

 
 
 

 
 

 


