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Oborové zaměření
Sociální práce (sociální služby), management

Kontakt a konzultační hodiny
viz   SIS
Vyučované předměty
viz   SIS
Vzdělání
2004 – 2009 – doktorské studium (Ph.D.), obor Speciální pedagogika, program Pedagogika na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Disertační práce: „Osoby s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie jako cílová skupina
speciální pedagogiky“.
2002 – 2008 – magisterské studium (Mgr.), obor Sociální práce, program Sociální politika a sociální práce na Filosofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Diplomová práce: „Stížnosti uživatelů služeb BONA, o.p.s. jako nástroj zpětné vazby“.
2005 – Státní rigorózní zkouška (PhDr.), obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Rigorózní práce: „Mediace vztahu dospělému člověku s mentálním postižením“.
1998 – 2004 – magisterské studium (Mgr.), obor Psychologie a speciální pedagogika, program Psychologie na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Diplomová práce obhájena na téma „Vztahová zkušenost člověka s
mentálním postižením“. 

Praxe
Od 2017 dosud - Konzultant, lektor v TUDYTAM, z.s. Konzultační, lektorská a analytická činnost v oblasti sociálních
a příbuzných služeb (řízení kvality sociální práce, analytická činnost, organizační rozvoj a manažerské dovednosti),
specializace: transformace pobytových sociálních služeb.
Od 2012 dosud - Odborný asistent, Katedra řízení a supervize Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
2010 – 2013 - Lektor, analytik, člen pracovních skupin pro transformaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb v rámci
individuálního projektu MPSV ČR „Transformace sociálních služeb“.
2008 - 2016 - Konzultant, lektor vzdělávací sekce o. s. Proutek. Konzultační, lektorská a analytická činnost v oblasti
sociálních a příbuzných služeb.
2008 – 2010 - Odborný asistent Katedry sociální práce Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem.
2007 – 2008 - Metodik v BONA, o.p.s. Metodická podpora služeb chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení
a sociálně terapeutické dílny (zpracování metodických materiálů, vedení pracovních skupin, metodická podpora
pracovníků, vč. rozvoje a vzdělávání).

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=30676
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=30676
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2005 – 2006 - Vedoucí terapeut chráněného bydlení pro dospělé lidi s duševní poruchou v BONA, o.p.s. (vedení přímé
práce s uživateli služby, organizační a provozní zajištění služby, vedení týmu zajišťujícího chod chráněného bydlení).
2005 - Koordinátor poradenského centra „VIDA Centrum Praha“ po stránce organizační, personální, administrativní a
správní.
2003 – 2005 - Asistent chráněného bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením ve Společnosti DUHA – integrace
lidí s mentálním postižením.
2000 –1997 (průběžně) - Asistent v domově a v terapeutické dílně pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením v
komunitách L´Arche de la Vallée a Les Trois Fontaines.
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