
Aktuální projekty: 

2013 FRVŠ: Inovace předmětu Teorie a metody sociální práce s jednotlivcem (řešitel) 

2013 – 2014 OPLZZ, ESF: Aktivizace osob se zdravotním postižením na trhu práce – 

Českobudějovicko (lektor, sociální pracovník) 

 

 

 

Dosažené vzdělání: 

1998 - 2003: obor „Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby“, Zdravotně 

sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dipl. práce na téma: 

Optimální výše sociálního pojištění osob samostatně výdělečně činných ve vztahu 

k zajištění sociální spravedlnosti vůči ostatním plátcům pojistného 

 

Praxe: 

 2004 – 2005: Ediční a distribuční oddělení Zdravotně sociální fakulta Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, referent 

 2006 – 2007: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

asistent, Katedra supervize a odborné praxe 

 2009 – 2011: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

odborný asistent, Katedra pedagogiky a psychologie 

 2006 – dosud: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

odborný asistent, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce 

 

Pedagogická činnost – výuka na VŠ: 

 2004: předmět Asertivní komunikace (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích) 

 2004: předmět Sociální psychologie (semináře) (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích) 

 2009 – 2011: předmět Základy sociální práce (Pedagogická fakulta Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích) 

 2006 – dosud: Mediace, Práce s dobrovolníky, Probace a mediace, Sociální práce s 

oběťmi násilí v rodině, Sociální práce s osobami se speciálními potřebami, Sociální 

práce s rizikovou mládeží, Teorie a metody sociální práce s jednotlivcem, Teorie a 

metody sociální práce s komunitou, Teorie a metody sociální práce s rodinou 

 

Jiná pedagogická činnost: 

 26. - 30. 04. 2004: Hochschule Bremen (Německo) University of Applied Science 

konference (Mezinárodní týden sociální práce) zaměřená na mladistvé a násilí (Youth 

and Violence) s podtitulem Mýty a fakta o násilí mladistvých (Myths and Facts of 

Juvenile Violence). Přednáška na téma kriminalita mládeže.  

 2005: přednášková činnost pro děti z Dětského domova se školou a Střediska 

výchovné péče, Šindlovy Dvory, na téma Zvyšování právního povědomí (FRVŠ) 

 2006 – 2007: vedení supervizí studentů (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, Katedra supervize a odborné praxe) 

 2006 – 2007: výuka ve vzdělávacím projektu pro kurz Pečovatelské služby (ESF) 

 2013: skupinové vzdělání pro klienty projektu Aktivizace ČB, Česká asociace pro 

psychické zdraví (ESF) 

 

 



Publikační činnost:  

 

 Článek ve sborníku konference Sociália, říjen 2004 

Kriminalita mládeže jako sociálně patologický jev 

Maliňáková, L. 

 Článek ve sborníku konference Tělesná výchova a zdraví, listopad 2004 

Speciální olympiády jako významný prostředek integrace osobnosti mentálně 

handicapovaného jedince 

Kursová V., Malátová R., Maliňáková L. 

 Článek ve sborníku konference 5th International Conference of  PhD Students, 

University of Miskolc, Hungary, Srpen 2005  

Street Children in Zambia, Case Study 

Čapková, J., Dvořáková, J., Maliňáková, L. 

 Článek ve sborníku konference Sociália, říjen 2005 

Projekt 11 25 69-CP-1-2003-ES-Comenius-C2.1 

Maliňáková, L., Vlková, J. 

 Článek ve sborníku konference Škola v proměnách, PF Univerzita Tomáše Baťi ve 

Zlíně, únor 2009 

Šikana na základních školách z pohledu sociálního fungování 

Maliňáková, L. 

 Kapitola v monografii Michal Opatrný, Markus Lehner a kol. Teorie a praxe 

charitativní práce 

kap. Charitativní práce s osobami se zdravotním postižením a pečujícími rodinami 

(Maliňáková, L., Opatrný, M.), s. 56 - 61 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta 2010, ISBN 987-80-

7394-214-4 

 

Školení a kurzy: 

 2004: kurz Preventivní programy pro členy preventivních a informačních skupin 

Policie ČR, Školící středisko PČR Lišov u Českých Budějovic 

 2005 – 2006: Modulový kurz Prevence šikanování ve školách, PF UK 

 2006: vzdělávací program Šikana a její řešení ve školách, Nár. institut pro další vzděl. 

 2007: Pracovní seminář k praxím a supervizím, FF UK 


