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Etika péče, praktická a empirická etika a kvalita v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Spolupráce s ne/
profesionálními pečujícími, uživateli služeb a sebeobhájci ve výzkumu i v oblasti rozvoje a hodnocení služeb. Výzkum
věnovaný životu s dis/abilitou a zkušenostem lidí označených za postižené.
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Vyučované předměty
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2007–2015 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, doktorské studium Aplikovaná etika, titul Ph.D. Téma
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1989–1993 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, titul Mgr.
Pracovní zkušenosti
2001– dosud Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Odborná pedagogická činnost
2019 – dosud odborná asistentka, Katedra organizačních studií, program Řízení a supervize v sociálních a
zdravotnických organizacích
2017–dosud vyučující, školitelka a konzultantka v doktorských studijních programech Aplikovaná etika a Studium
dlouhověkosti
2001–2010 výuka předmětů Personální management, Diagnostika organizace, Struktura a kultura organizace a
Evaluace v magisterském studiu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací, externí spolupráce
vedení magisterských prací (15 obhájeno)
zpracování kompletního studijního materiálu/opory k předmětu Diagnostika organizace
2000–2001 účast na tvorbě kurikula manažerské části programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizací, externí spolupráce
Odborná vědecká činnost
2010– dosud pracovní poměr – výzkumná činnost v oblasti dlouhodobé péče
koordinace výzkumných projektů Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče;
Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb. GAČR 19-07724S, 2019–2021.
Spoluřešitelka. Hlavní řešitel doc. Zdeněk Konopásek, CTS.
Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a
pečujících, AZV NV15-32942A, 2015-2018. Pozice: koordinátorka projektu a výzkumnice. Hlavní řešitelka: doc. MUDr.
Iva Holmerová, Ph.D. Partneři projektu: Steve Illife a Jane Wilcock, University College London.
Česko-rakouský projekt – výzkum dlouhodobé péče GAČR 16-34873L 2016–2017. Pozice: výzkumnice. Hlavní
řešitelka: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Partner projektu: Dunajská univerzita v Kremži.
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Dlouhodobá péče pro pacienty s demencí, analýza současné situace … možnosti transformace institucionální péče s
ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a využití zdrojů. AZV – NV18-09-00587, 2018–2021. Pozice: výzkumnice
do 2018. Hlavní řešitelka: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
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kraj od 2010. Pozice: odborný garant, vedoucí projektu, konzultantka. Spolupráce: Česká alzheimerovská společnost,
Gerontologické centrum Praha 8, Společnost pro paliativní medicínu ČLS JEP, prof. MUDr. Ladislav Volicer, CSc.,
University of South Florida, Tampa, Peter Sheath, konzultant v oblasti duševního zdraví, Velká Británie, Jitka Zgola,
konzultantka v oblasti péče o lidi s demencí, Kanada
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2016– dosud členka oborové rady doktorského studijního programu Studia dlouhověkosti
2018– dosud členka Komise pro etiku ve výzkumu
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CAFOD, Velká Británie – programová manažerka a konzultantka britské humanitární a rozvojové organizace; podpora
místních partnerských organizací v Srbsku a Ruské federaci (Čečensko, Ingušsko, Západní Sibiř) při přípravě a realizaci
programů v oblasti vzdělávání, migrace, HIV a AIDS, domácí péče a rozvoje neziskových organizací
2001–2005
Caritas Europa, Belgie – zaměstnána jako vedoucí oddělení rozvoje (Capacity Building Officer); poradenství, konzultace
a tréninky pro členské organizace evropské asociace, vedení mezinárodního týmu konzultantů, tvorba a realizace
programů organizačního rozvoje, management kvality
1995–2001
Open Society Fund, Otevřená společnost
ředitelka vzdělávacích programů v Otevřené společnosti; tvorba a implementace strategie vzdělávacích programů,
vedení týmu, účast v tvorbě vzdělávací politiky – Bílá kniha; organizace národní debaty o vzdělávání; tréninky pro státní
i nestátní neziskové organizace
ředitelka vzdělávacích programů OSF Praha; tvorba a implementace strategie vzdělávacích programů, design a vedení
tréninků, vedení týmu
1993–1994
Diakonii Českobratrské církve evangelické
metodické vedení zařízení pro osoby s postižením při
Ocenění
2013 udělena Zlatá Vážka, ocenění České alzheimerovské společnosti za rozvoj péče o seniory a chronicky nemocné
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