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Nejvyšší dosažené vzdělání:  

2015: ukončené magisterského oboru adiktologie, 1.LF v Praze 

2013: ukončení bakalářského oboru adiktologie, 1.LF v Praze  

2003: ukončení magisterského oboru speciální pedagogika- anglický jazyk, Pedagogická fakulta, UP 

Olomouc  

 

Odborné kurzy, konference, projekty:  

2017: stáž PN Havlíčkův Brod 

2017: Psychoanalytické sympozium Opočno 

2017: AT konference- kazuistický příspěvek 

2016: AT konference- kazusitický příspěvek 

2016: Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies II“ 

2016: stáž v PN Jihlava 

2015: OPD2- operacionalizovaná psychodynamická diagnostika 

2015: Motivační rozhovory (PhDr.Jan Soukup, PhD.) 

2014: Developmental transformations-teorie a praxe (ADČR, DadaExtraart, Marc Willemsen MA) 

2013: Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies II“ 

2010-2015: Skupinový psychoanalyticky orientovaný výcvik (500h, Mgr. Roman Telerovský)  

2011: Rodinné poradenství (IES Brno)  

2010: XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní 

dramaterapeutická konference (Olomouc)  

2009: EPR model – dramaterapie (ADČR, Dr.Sue Jennings)  

2009: Dramaterapie (výcvik 300h, Mgr. MgA. Blanka Kolínová)  

2008: Psychoterapie v rámci celoživotního vzdělávání (3-leté víkendové studium, Pražská 

psychoterapeutická fakulta)  

 

Profesní vývoj:  

6/2015 – dosud: mateřská a rodičovská dovolená 

11/2014 – dosud: adiktolog (individuální i skupinová práce) v Adiktologické ambulanci Kolping ve 

Žďáře nad Sázavou (Kolpingovo dílo České republiky z.s.) 

05/2014 – 06/2015: adiktolog, individuální a skupinový terapeut v Následné péči Jihlava (Charita 

Česká republika) 

03/2013 – 05/2014: terapeutka v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn (Podané ruce o.p.s.) 

1/2013 – 10/2014: externí pracovník pro poradenství pro rodiny s uživateli drog v rámci Kontaktního a 

poradenského centra Spektrum ve Žďáře nad Sázavou (Kolpingovo dílo České republiky z.s.) 



10/2011 – 12/2012: dobrovolník v rámci poradenství pro rodiny s uživateli drog v rámci K-centra ve 

Žďáře nad Sázavou (Kolpingovo dílo České republiky z.s.) 

11/2008 – 03/2013 mateřská a rodičovská dovolená  

1/2008 – 11/2008: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou- učitelka anglického jazyka  

3/2008 – 10/2008: koterapeut (dobrovolník) v terapeutické komunitě Sejřek (200h)  

7/2004 – 12/2007: výkonná asistentka generálního ředitele VAI Siemens Praha  

6/2003 – 6/2004: SOU Strojírenské Žďár nad Sázavou – učitelka anglického jazyka  

 

Odborná činnost:  

2015-dosud: člen České asociace adiktologů  

2012 – dosud: člen Asociace dramaterapeutů České republiky  

2007 – dosud: jmenována soudním tlumočníkem a překladatelem v anglickém jazyce 

 


