
STRUČNÉ CV  

Vzdělání  

2009 – 2014 doktorské studium na PA ČR, téma dis. práce: kognitivně-psychologické a sociálně-
psychologické aspekty rekognice osob 

2006 - 2011  mgr. studium psychologie na FF UK (specializace: klinická psychologie)  

2003 – 2008 mgr. studium na Policejní Akademii ČR, obor: bezpečnostně–právní studia + policejní 
management a kriminalistika  

Praxe 

 Psychoterapeutické centrum Řipská, Řipská 15, Praha 3 (červen 2015 - dosud) – psycholog 
pro děti a dospělé 
psychoterapie a psychologické poradenství, psychodiagnostika 

 PsychoLad, s.r.o, Ladova 7, Praha 2, 120 00 (březen 2012 - dosud) – ordinace klinické 
psychologie; psycholog pro děti a dospělé 
psychodiagnostika dětí a dospělých, psychoterapie a psychologické poradenství 

 Jihočeská univerzita, Teologická fakulta (únor 2012 – dosud) – akademický pracovník 
 Manpower, Štefánikova 43, Praha 5 (únor 2008 – srpen 2011), konzultant temporary 

placement 
Personální administrativa, realizace AC, psychologické testování 

 Farní charita Beroun, Seydlovo nám. 24/5, Beroun (září 2010 – červen 2011) - psycholog pro 
projekt ESF „Pomůžeme Vám uspět“; 
pracovně-psychologická diagnostika; zpracování pracovně-psychologických posudků 

 PRAK – sdružení pro prevenci kriminality, Brodského 1673/13, Praha 4 (2007-2008)– lektorka 
primární prevence 
Příprava programů primární prevence, interaktivní práce se žáky ZŠ a SŠ 

 Psychologický ústav Akademie věd ČR, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 
 (2006); spolupráce na výzkumu Vazba na místo a mentální mapy pachatelů; psychologické testování 
 Český helsinský výbor (2004 – 2007) – průběžná stáž v oblasti vězeňství a policie 

spolupráce na projektech: Výkon justice, Efektivita justice, Monitoring výkonu policejní 
práce v kooperaci se zástupci Nizozemského helsinského výboru 

 

Výcviky, kurzy, školení a semináře  

 2018-2019 – Kurz WAIS-III, Wechslerovy inteligenční škály (Institut klinické psychologie, 
akreditace MZ ČR) 

 2016-2018 – Kurz ROR, Rorschachovy metody (Institut klinické psychologie, akreditace MZ 
ČR) 

 2014 – kurz Úvod do měření EEG 
 2014 – Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální a 

investigativní psychologie 
 2008 – 2013: Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu - Umění terapie 

(akreditace ČSL JEP) 
 2011 – 2012 Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (akreditace MZ ČR) 
 2011 Výcvik v krizové intervenci tváří tvář (akreditace MPSV) 
 2011 Kurz projektivních technik (Kresba stromu)  
 2010 Kurz projektivních metod v psychodiagnostice (Warteggův kresebný test)  
 2010 Zimní škola kognitivní psychologie  
 2009 Kurz projektivních technik (Kresba postavy FDT)  
 2009 Kurz projektivních technik (Test apercepce ruky a Lüscheruv barvový test)  
 2009 Zimní škola kognitivní psychologie  
 2007-2009 Kurz v artefiletice a arteterapii (Akreditace MŠMT) 



 
Projekty 

2019 - 2022 Virtuální realita v aktivizaci seniorů (TAČR TL 0200344) – člen řešitelského týmu 


