
Profesní životopis – Jana Pešková 
 
Vzdělání: 

2016 – doposud: kombinované bakalářské studium, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra 
sociální práce, obor Zdravotně sociální pracovník 
 
2015: ukončení Střední odborné školy pedagogické Praha 6; obor předškolní a mimoškolní 
pedagogika, ukončeno maturitní zkouškou 
 
Odborné kurzy, semináře: 

2018: Motivační rozhovory – Special (20h, Podané ruce, Brno) 

2017: Motivační rozhovory – Basic (20h, Podané ruce, Brno) 
 Motivační rozhovory – Focus (20h, Podané ruce Brno) 
 Žena a drogová závislost (Podané ruce, Brno) 
 Individuální plánování v nízkoprahových službách (16 h, ČAS) 

2016: Základy drogové problematiky (Podané ruce, Brno) 

Hospitace v rámci projektu „Projekt společné česko-německé protidrogové prevence 
v příhraniční oblasti“ v Německu (cca 16 hodin, Tandem) 
Krize na oddlužení nečeká (konference Remedium, Praha) 

 Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb ( 20h, ČAS) 

 Letní škola Harm Reduction (24h, Sananim Praha) 

2015: Psychiatrické minimum (20 h, Fokus Praha o.s., Praha) 

2014: Umění používat pracovní nástroj pomáhajícího pracovníka aneb jak vést rozhovor (16 h,  

Diecézní charita Brno) 

2013:  Rodinné právo v novém občanském zákoníku (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

Aplikace poznatků psychologie v sociálních službách (100 h, Tremedias, Třebíč) 

2012:  Dítě jako oběť rodičovského konfliktu (Společnost sociálních pracovníků ČR) 

Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí (Acorus, o. s.) 

Kurz sociálně právní ochrany dětí (200 h, VOŠ sociální Jihlava) 

2011:  Vedení rozhovoru s dětským klientem (Edupol, Praha) 

Individuální práce s klientem (Edupol, Praha) 

Úvod do problematiky dluhového poradenství (16h, Diecézní charita Brno) 

2010: Efektivní rodičovství (centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina) 

2009: Základní krizová intervence (JUDr. et. Mgr. Joža Spurný) 

Individuální plánování: základní metody a techniky (Adpontes) 

2008: Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči (150 h, bit cz  

training, s.r.o., Praha) 

 
Profesní vývoj: 

10/2015 – doposud: kontaktní pracovník a terénní pracovník Kontaktního a poradenského centra 
Spektrum 

2008 - 2015 - sociálně výchovný pracovník, kontaktní osoba pro dobrovolnictví Charitní domov pro 
matky s dětmi - Oblastní charita Havlíčkův Brod 

2001 – 2002 – všeobecná sanitářka - Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové s.r.o., 
Chotěboř  

06/2018 


