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Odborné vzdělání: 

2015 Složení státních doktorských zkoušek, obor Teologie (specializace 

Pastorální teologie), získání titulu Th.D.  

2009 – 2015 Teologická fakulta Jihočeské univerzity, doktorský obor Teologie 

2001 – 2007  Teologická fakulta Jihočeské univerzity, magisterský obor Sociálně 

pastorační asistent 

 

Absolvované kurzy dalšího vzdělávání:  

2018   Praktikant Konceptu smyslové aktivizace 

2010    Aktivizační pracovník v sociálních službách – Trenér paměti  

   (následné kontinuální vzdělávání v tematicky zaměřených seminářích) 

2001    Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, 

smyslově a mentálně handicapovaných  

 

Odborná praxe: 

2012 dosud  Odborný asistent na katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské 

univerzity (výuka předmětů vztažených k problematice stáří a sociální 

pedagogice), výuka v kurzech CŽV 

2008 – dosud Lektorka vzdělávacích programů pro seniory a osoby připravující se na 

vstup do zaměstnání (knihovna a lázně Třeboň, Attavena o.p.s. České 

Budějovice, Charita Kaplice) 

 

 

Projektová činnost:  

 2019 - 2022 TAČR TL 0200344 Virtuální realita v aktivizaci seniorů. Hlavní řešitel.  

 2019 Projekt MPSV CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739 Rozvoj systému sociálních 

služeb. Expert.  

 2015 GAJU 117/2013/H Pojetí kvality sociální práce v souvislosti se sebedefinováním 

sociálního pracovníka a jeho identity pomáhající profese. Člen řešitelského týmu.  



 

 

 

Krátkodobé studijní pobyty v zahraničí:  

 2019 - týdenní pobyt v rámci Erasmus+ na Univerzitě Pavla Josefa Šafárika 

v Košicích, Katedra sociální práce  (výuka zaměřená na spiritualitu stáří a aktivizační 

činnosti seniorů) 

 2019 – týdenní pobyt Erasmus+ v Chichestru, Velká Británie (získávání praktických  

znalostí v oblasti duchovní péče v domovech pro seniory) 

 2018 – týdenní pobyt Erasmus+ v Prešově (získávání praktických  znalostí v oblasti 

duchovní péče v sociálním a zdravotním prostředí 

 2018 – týdenní pobyt v rámci Erasmus+ na Univerzitě Klaipeda, Litva (výuka 

zaměřená na spiritualitu stáří a aktivizační činnosti seniorů) 

 2016 – týdenní pobyt v rámci Erasmus+ na Univerzitě Maribor, Slovinsko (výuka 

zaměřená na spiritualitu stáří a aktivizační činnosti seniorů) 

 2011 – dvouměsíční pobyt v rámci Free Mover v Linci (získávání zkušeností v oblasti 

pastorační péče v rezidenčních zařízeních) 

 

 

 

 

 

 


