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Lektorská činnost 

od data stručný popis vzdělávání cílová skupina 

1995 prevence rizikového chování (šikana, 
závislosti, domácí násilí), 
primární prevence, 
inkluze 

pedagogičtí pracovníci škol a 
kolských zařízení 

2000 osobnostní rozvoj, sebereflexe, 
sebezkušenost, např. témata 
sebereflexe, syndromu vyhoření, 
psychosociální tréninky, relaxační 
techniky a jejich nácvik 

a) pedagogové, zejm. metodici 
prevence 

b) sociální pracovníci a pracovníci 
v soc. službách zejm. ze služeb 
sociální prevence (poradny, 
azylové domy, NDC, NZDM…) 

c) pracovníci odborů sociální práce, 
OSPOD (obecní úřady, 
magistráty) 

2002 uživatel sociálních služeb ( služeb 
sociální prevence) a jeho specifika, např. 
témata: nemotivovaný uživatel 
(agresivní atp.), uživatel uvnitř 
závislostí apod., psychopatologie, 
speciální pedagogika (etopedie-poruchy 
chování) v sociálních službách, 
bezdomovectví a jeho specifika 

sociální pracovníci a pracovníci 
v soc. službách zejm. ze služeb 
sociální prevence (poradny, 
azylové domy, NDC, NZDM…) 

 

2006 supervize, 
mentoring 
koučink - 
externí podpora pracovníků 
pomáhajících profesí, např. témata 
Menoring ve školách, úvod do supervize 
v sociálních službách, supervizní 
kontrakt 

a) pedagogové, zejm. metodici 
prevence 

b) sociální pracovníci a pracovníci 
v soc. službách zejm. ze služeb 
sociální prevence (poradny, 
azylové domy, NDC, NZDM…) 

c) pracovníci odborů sociální práce, 
OSPOD (obecní úřady, 
magistráty) 

2009 rozvoj a řízení lidských zdrojů v soc. 
službách (vzdělávání, tvorba vzděl. 
plánů, motivace pracovníků, výběrová 
řízení, vedení hodnotících pohovorů 
atd.) např. témata: vedení týmů v soc. 
službách, tvorba individuálního 
vzdělávacího plánu, tvorba vzděl. plánu 
organizace atp.) 

a) vedoucí pracovníci soc. služeb 
b) sociální pracovníci zejm. ze 

služeb sociální prevence 
(poradny, azylové domy, NDC, 
NZDM…) 

 

2009 rozhovor s klientem a jeho struktura, 
pojmenování potřeb a práce s potřebou 
klienta, 
individuální plánování na základě 
užitečně vedeného rozhovoru, např. 
témata Rozhovor jako nástroj IP, 
Standardy soc. služeb s důrazem na 
individuální plánování, systemický 
rozhovor s klientem a jeho specifika 
 

a) vedoucí pracovníci soc. služeb 
b) sociální pracovníci a pracovníci 

v soc. službách zejm. ze služeb 
sociální prevence (poradny, 
azylové domy, NDC, NZDM…) 

c) pracovníci odborů sociální práce, 
OSPOD (obecní úřady, 
magistráty) 
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2015 dětská sexualita, psychosexuální vývoj 
dítěte 

a) sociální pracovníci 
b) pracovníci odborů sociální práce, 

OSPOD (obecní úřady, 
magistráty) 

c) pěstouni 
2016 strategické plánování, řízení sociálních 

služeb, řízení lidských zdrojů 
management sociálních služeb 

 

 


