
MARTINA KOČEROVÁ 
curriculum vitae 
 
 

VZDĚLÁNÍ A AKADEMICKÉ KVALIFIKACE 

2015-2021: Doktorské studium v oboru Kinantropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, 

ukončeno akademickým titulem doktor (Ph.D.). Téma disertační práce: Křesťanství a 

tělesná kultura v českých zemích v letech 1917 až 1970. 

2009-2011: Navazující magisterské studium oboru Pedagogika volného času na TF JU 

v Č.Budějovicích, ukončeno titulem magistr. Téma diplomové práce: Obsah pojmu 

volný čas pro mladé lidi. 

2006-2009: Bakalářské studium oboru Pedagogika volného času na TF JU v Č.Budějovicích, 

ukončeno titulem bakalář. Téma bakalářské práce: Geocaching - volnočasová aktivita 

současnosti. 

1995:  Rekvalifikační kurz Hlavní účetní 

1995-1996: Integrovaná střední škola obchodu, služeb a podnikání, Č.Budějovice. Zakončena 

výučním listem v oboru kadeřnice. 

1992-1994: Soukromá střední zdravotnická škola Bílá vločka, České Budějovice. Zakončena 

maturitou z odborných předmětů oboru všeobecná sestra. 

1986-1990: Střední zemědělská škola, České Budějovice. Zakončena maturitou ze všeobecných 

předmětů a z odborných předmětů oboru veterinářství. 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

Od r. 2012: odborný asistent na kateře Pedagogiky na TF JU v Č. Budějovicích 

2012-2014: administrátor projektu Arteterapie ve speciálním vzdělávání pedagogických pracovníků 

na TF JU v Č.Budějovicích 

1999-2007: pracovník s mládeží, účetní a administrativní pracovnice v Operace Mobilizace-ČR, 

misijní křesťanská organizace 

Od r.1998: OSVČ 

1994-1998: zdravotní sestra, praktické zubní lékařství - ortodoncie, MUDr.Pavel Vandas 

1990-1992: pokladní, účetní, administrativní pracovnice; ARPIDA, spol. pro rehabilitaci zdravotně 

postižených dětí a mládeže. 

 
KURZY a VÝCVIKY 



2011: Hlavní vedoucí dětských táborů, Svaz skautů a skautek ČR 

2006: Teen Ministry Course imagiNations, Dan & Suzie Potter, Marlette, Michigen, USA 

1990: Vůdcovský kurz pro vedoucí skautských oddílů, Svaz skautů a skautek ČR 

 

VÝCHOVNÁ ČINNOST 

2009-2011: vyučování náboženství v centru sociálních služeb Empatie 

od 2003: vedoucí křesťanské mládežnické skupiny Vyjekr 

2005-2006: hlavní organizátor mezinárodní konference pro křesťanskou mládež TeenStreet 2005 a 

TeenStreet 2006 v ČR 

1998-2007: pracovník s mládeží v misijní křesťanské organizaci Operace Mobilizace-ČR 

1990-1993: oddílový vedoucí oddílu Světlušek, Skaut-Junák, Č.Budějovice 

1987-1989: oddílový vedoucí Pionýrské skupiny ZŠ Máj a ZŠ Kubatova, Č.Budějovice 

 
DOVEDNOSTI 

Jazyky: AJ slovem i písmem, částečně RJ slovem i písmem, základy NJ 

PC gramotnost: běžná administrativní práce na PC; programy balíku MS-Office 

ŘP: skupina A,B (cca 200 000km) 


