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Profesní CV  
 

Osobní informace  

Příjmení a jméno, titul Brandejsová Veronika, Mgr. 

Adresa Koněvova 121, 130 00 Praha 3  

Telefon osobní 605 731772 

E-mail Veronika.brandejsova@volny.cz 

Národnost česká 

Datum narození 19.4.1975 

	  

Pracovní zkušenosti Začít prosím nejaktuálnějším a proti času zpět. Nestačí-li 
políčka, přidejte přes označit –kopítovat a vložit 

Období (od-do) září 2009 – duben 2011 

Název organizace IPPP ČR 

pozice Školní psycholog 
	  

Období (od-do) 2003 - 2005 

Název organizace Středisko náhradní rodinné péče 

pozice psycholog 

	  
Období (od-do) 2003 - 2004 

Název organizace SPIN - Sdružení pro videotrénink interakcí v ČR, Praha 

pozice psycholog, supervizor 

	  
Období (od-do) 2001 - 2003 

Název organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Brno 

pozice psycholog 

	  
Období (od-do) 2000 - 2003 

Název organizace Trialog (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) 

pozice psycholog 
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Dosažené vzdělání     
(VŠ, SŠ) 

 

Datum (od – do) 1995 - 2000 

Název školy FF MU Brno 

Hlavní předmět(y) Jednooborová psychologie 

Dosažený titul Mgr. 
	  

  Začněte aktuálním rokem a zpět proti  času 
Vypisujte pouze relevantní kurzy a výcviky (počet hodin 
v závorce) Neuvádějte krátké kurzy či semináře). 

Datum (od – do)  13. – 14.5.2010   (15 hodin) 

Název a zaměření 
školy/instituce 

IPPP ČR, Praha, PhDr. Z. Altman 
 

Hlavní předmět(y) Test stromu. Kurz užívání kresebné projektivně – 
výrazové techniky při diagnostice žáků 2.stupně ZŠ a 
žáků SŠ 

Dosažená kvalifikace 
/specializace, (titul) 

 

 
                Datum (od – do) 4. – 6.5.2010   (20 hodin) 

Název a zaměření 
školy/instituce 

Středisko náhradní rodinné péče, Praha,  
Neera T. Paine, CMT 

Hlavní předmět(y) Dotyková terapie pro děti a masáže dětí 

Dosažená kvalifikace 
/specializace, (titul) 

 

   
                Datum (od – do) 17. – 20.10.2007   (15 hodin) 

Název a zaměření 
školy/instituce 

o.s. Návrat, Mojmírovice, Slovensko 

Hlavní předmět(y) „Ohrožené dítě, s čím přichází a co potřebuje“ - Watch, 
Wait and Wonder 

Dosažená kvalifikace 
/specializace, (titul) 

 

	  
Datum (od – do) r. 2002   (40 hodin) 

Název a zaměření 
školy/instituce 

IPPP ČR, Praha  

Hlavní předmět(y) „Kurz pro začínající psychology ve školství“  

Dosažená kvalifikace 
/specializace, (titul) 
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Datum (od – do) 2624. – 27.4.2002 

Název a zaměření 
školy/instituce 

Polsko 

Hlavní předmět(y) „Možné metody pomoci dětem po traumatických 
prožitcích. Terapie náhradního rodičovství.“  

Dosažená kvalifikace 
/specializace, (titul) 

 

	  
Datum (od – do) leden 2000 – červen 2001 

Název a zaměření 
školy/instituce 

SPIN -  Sdružení pro videotrénink interakcí v ČR, Praha 

Hlavní předmět(y) Supervizní výcvik ve VTI 

Dosažená kvalifikace 
/specializace, (titul) 

VTI supervizor 

	  
Datum (od – do) 22. – 28.11.1999 

Název a zaměření 
školyi/instituce 

Budapest, HU 

Hlavní předmět(y) Small International Conference on Video Home Training 
in Central Eastern Europe 

Dosažená kvalifikace 
/specializace, (titul) 

 

	  
Datum (od – do) září 1997 – červen 1999   (250 hodin) 

Název a zaměření 
školy/instituce 

SPIN -  Sdružení pro videotrénink interakcí v ČR, Praha 

Hlavní předmět(y) Základní výcvik ve VTI 

Dosažená kvalifikace 
/specializace, (titul) 

VTI trenér 

	  
Datum (od – do) 19. - 21.2.1997   (24 hodin) 

Název a zaměření 
školy/instituce 

SPIN -  Sdružení pro videotrénink interakcí v ČR, Praha 

Hlavní předmět(y) úvodní kurz videotréninku interakcí  

Dosažená kvalifikace 
/specializace, (titul) 

 

	  
Datum (od – do) r. 1997   (50 hodin) 

Název a zaměření 
školy/instituce 

FF MU Brno 

Hlavní předmět(y) kurz somatické psychoterapie - sanoterapie 

Dosažená kvalifikace  
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/specializace, (titul) 
 
Lektorské zkušenosti 
(včetně délky praxe) 

 

Zde prosím uveďte průměrný (nebo odhad) (nebo přesný) počet 
hodin v daném kalendářním roce (pouze za posledních 5 let).  
U větších akcí můžete uvést i název kurzu/výcviku 

2012 mateřská dovolená 

2011 20 

2010 30 

2009 mateřská dovolená 

2008 mateřská dovolená 

	  
Jazykové znalosti (vepiště X do řádku, kde vyhovuje 

Mateřský jazyk Čeština 

Další jazyk Němčina 

Stupeň Čtení Psaní Mluvený projev 

výborný (80 -100%) 
dobrý (50 – 70%)  

základní (10 – 30%) 

X  
X 

X 

Další jazyk Angličtina 

Stupeň Čtení Psaní Mluvený projev 

základní (10 – 30%) X X X 

 
Organizační 

schopnosti a 
dovednosti, týmová 

spolupráce 
 

− koordinace projektů 
− koordinace lidí (práce se skupinou) 
− dobrovolné činnosti (kultura) 
− týmová spolupráce 

	  
Schopnosti technické  

 
− výpočetní technika (PC, MAC) 
− editace videa 
− zpracování fotografií 
− řízení automobilu 

 
 
Datum: v Praze dne 9.10.2012 
 
 
Podpis:  Veronika Brandejsová v.r. 
 


