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30.9.1975
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Železniční 477, 330 03 Chrást
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simrk@centrum.cz

Telefon:

+420 739 244 744

Pracovní zkušenosti
2018 až doposud

odborný asistent na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce
Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2006 až doposud

Českobratrská církev evangelická - farář

2002 – 2007

Diecézní charita Plzeň - nejprve člen týmu povodňové pomoci, poté
vedoucí Terénní krizové služby

2001 – 2002

Knihovna města Plzně – knihovník

2000

Hospic sv. Lazara – pastorační asistent

1998 – 2000

Naděje – sociální pracovník v azylovém domě

Vzdělání
2014 – 2018

doktorské studium teologie na Teologické fakultě JU v Č. Budějovících
(dizertace s názvem „Diakonie v ČCE v teologické reflexi“)

1998 – 2004

magisterské studium evangelické teologie na Evangelické teologické
fakultě UK v Praze

2001 – 2002

mimořádné studium psychoterapie na 1. Lékařské fakultě UK v Praze

1994 – 1996

studium sociálně právní činnosti na Evangelické akademii Praha

1990 – 1994

studium na Masarykově gymnáziu v Plzni (zaměření na živé jazyky)

Kurzy a výcviky - výběr
Základní krizová intervence (Remedium Praha, 2003) a Pokračující krizová intervence
vč. První pomoci a základů sebeobrany (Remedium Praha, 2005) – ukončeno závěrečnou
zkouškou se získáním rekvalifikace, akreditované MŠMT v oboru „krizová intervence“.
Management psychosociální pomoci v situaci hromadného neštěstí (Remedium Praha,
2003)
Psychosociální intervenční tým (MVČR, ADRA, 2005)
Critical incident stres management (Zacházení se stresem při kritických událostech) –
MZ CR a MV ČR, 2006)
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Lektorská a pedagogická činnost, členství ve sdruženích
Kromě výuky v rámci doktorského studia na TF JU v Č. Budějovicích účast na výuce
v rámci předmětu Psychosociální krizová spolupráce a v rámci celoživotního vzdělávání na
Evangelické teologické fakultě UK v Praze, v minulosti lektorská účast na řadě výcviků a
kurzů o.s. Rafae v oblasti krizové pomoci.
Od roku 2005 členem Psychosociálního intervenčního týmu ČR, od roku 2007 do roku
2016 člen Týmu posttraumatické intervenční péče Policie ČR – Správy západočeského kraje,
v letech 2005 až 2008 účast ve skupině pro tvorbu a ověřování standardů psychosociální
krizové pomoci při MV – GŘ HZS ČR, v letech 2006 – 2008 vedoucí kolegia pro krizovou
pomoc Charity ČR.

Jazyky
Němčina

pokročilá znalost, plynule užívání v četbě, mluvě i psaní (ověřeno
zkouškou v rámci doktorského studia)

Angličtina

základní znalost pro dorozumění a komunikaci v odborné oblasti
(ověřeno zkouškou v rámci doktorského studia)

Francouzština

základní komunikační znalost

Latina, řečtina, hebrejština

základní pasivní znalost
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