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Pracovní zkušenosti
Ambulance podpory zdraví (od 2022): práce s jednotlivci 
a rodinami při zvládání stresu a sekundární a terciální prevenci 
onemocnění s využitím psychosomatického přístupu
- OSVČ, registrované nestátní zdravotnické zařízení

Rodičovská dovolená (2018 - 2021)

Osobnostní rozvoj (od 2014): vzdělávání a rozvoj jednotlivců 
a skupin metodou zážitkové pedagogiky a gestalt koučování v 
oblastech zváládní stresu, work-life balanc a psychohygieny
- OSVČ

Mentorka tranzitního programu pro rodiče (od 2018 - 2022): 
provázení rodičů při odchodu na rodičovskou dovolenou a zpět do 
práce
- Kiwi.com

Interní lektor měkkých dovedností (2017 - 2018): vzdělávání 
dospělých, koučink
- Kiwi.com

Pracovník ochrany a podpory veřejného zdraví (2015-2017): 
vzdělávací a kontrolní činnost, poradenství
- Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Vedoucí odd. humanitární pomoci v ČR, členka správní rady 
(2012 - 2014): budování odolnosti komunit, koordinace humanitární 
pomoci a připravenosti na mimořádné události
- Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Zdravotní laborant (2011 - 2012): analýzy v parazitologii a 
bakteriologii, kontrola sterility dárcovských orgánů
- Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Formální vzdělání
Období

Obor
Univerzita

2009 - 2013
Migrace a interkulturní vztahy – MA (postgraduální studium)
Konsorcium univerzit JMMIR se sídlem Uni. Stavanger, Norsko

Období
Obor

Univerzita

2005 - 2012
Veřejné zdravotnictví - Odborný pracovník v ochraně a podpoře
veřejného zdraví – Mgr.
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta



Neformální vzdělání 2022

Systemický  výcvik  v  rodinné  terapii  (dialogické  a  postmoderní
směry), akreditace MZ ČR,  MPSV ČR, EAP a EFTA, přijata 2022
- Dialogický institut pro psychoterapii

Centrum komplexní péče Dobřichovice
Časová osa - práce s psychosomatickou anamnézou (dle Dr. Chvály
a Dr. Trapkové), A. Večeřová Procházková, O. Masner

Český institut biosyntézy
- Setkání s biosyntézou, M. Charvátová, M. Hofman

Dialogický institut pro psychoterapii
- Reflektující týmy

Terapie.cz:
- Zpětná vazba v psychoterapii, P. Dolažal

ČLS Společnost psychosomatické medicíny
-  Konference  Mateřství,  otcovství  a  psychosomatika  (CKP

Dobřichovice)

2021

Instep academy:
- Sny na živo, M. Jára
- Trauma a krize, I. Lucká

Terapie.cz:
- Životní spokojenost je dovednost, M. Světlák
- Psychologie zdravého hubnutí, P. Mocová
- Best practices pro práci s tělem online, T. Koryntová, M. Sedláček

ČLS Společnost psychosomatické medicíny
- Psychosomatika v pediatrii, B. Branná
- Online minikonference Nástroje v psychosomatice

do roku 2020
Užitečné  rozhovory/Clean  Language  (sebezkušenostně-rozvojová
zkupina rozhovorů mezi terapií a hosporou), J. Nehyba (2015 - 2018)

Gestalt  Essence:  Koučovací  výcvik  v  gestalt  přístupu  v  terapii,
E. Neumannová, L. Dvořák, akreditováno ČAKO (2016-2017) 

Setkání  s  bioneergetikou  (seberozvojová  skupina),  V.  Šuráňová
(2015 - 2016)

Neziskovky.cz:  Komunikace  v  krizových  a  zážežových  situacích;
Mentoring; Facilitace - akreditováno MŠMT, MPSV (2012 - 2015)

Nadace Via: Leadership Aid - sebezkušenostně dovedností program
pro leadery NNO, vč.  Cesty hrdiny (Institut  pro výcvik v Gestalt
terapii) (2012 - 2014 )

Sebezkušenostní  výcvik  v  zážitkové  pedagogice/zkušenostně-
reflektnivním učení:  Do  Světa,  z.s.,  akreditováno  MŠM)  (2012  -
2013)

Advanced  training  on  (forced)  migration  and  human  rights,
Challenges and Approaches for European Citizenship Education –
Netzwerk Migration in Europa, Berlin, German (2010)

Členství Česká  lékařská  společnost  JEP  -  Společnost  psychosomatické
medicíny (od 2017)
Do Světa, z.s. - člen revizní komise (2013 - 2017)
Panel NNO při MV ČR pro dobrovolnickou pomoc při mimořádných
událostech a krizových stavech (2012 - 2014)


