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   Europass - životopis 

Osobní údaje  

Příjmení / Jméno /titul  Vašáková Alice, Mgr.   

Adresa  Kratochvilka 113, 664 91 Ivančice 

Mobilní telefon  731 522 367  

E-mail  alice.vasakova@hotmail.cz 

Státní příslušnost  ČR  

Datum narození  08. 07. 1967 
  

Pracovní zkušenosti  

Období Od leden 2014 kontinuálně 

Povolání nebo vykonávaná funkce Lektorská činnost 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Samostatná příprava a lektorování seminářů pro učitele-oblast školních 
poradenských služeb a rozvoje komunikačních dovedností  

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

EDUPRAXE, s.r.o Brno 

  

Období Od 2010 kontunuálně 
OSVČ na ŽL-psychologické poradenství a diagnostika 

Povolání nebo vykonávaná funkce Psychologické poradenství a psychoterapie 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Systemické poradenství a terapie 
Práce s individuálními klienty, páry a rodinnými systémy 

  

Období Od 2015 kontinuálně  

Povolání nebo vykonávaná funkce Externí vyučující 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Výuka v prezenčním studiu Psychologie- předmět Pedagogická a školní 
psychologie 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Fakulta sociálních studií MU Brno 
Komenského nám., Brno 

  

Období Od 2008 kontinuálně dosud 

Povolání nebo vykonávaná funkce Externí vyučující 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Výuka v rozšiřujícím studiu Výchovného poradenství 
-vedení poradenského rozhovoru, poradenská komunikace 
-kariérové poradenství 
-práce se školní třídou 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Filozofická fakulta MU Brno, Ústav pedagogických věd 
Arne Nováka 1, Brno,  
Pedagogická fakulta MU Brno 

  

Období Od 2007 dosud 

Povolání nebo vykonávaná funkce Supervizor v organizacích 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Individuální a týmové supervize, supervize vedení v institucích z oblasti 
školství a sociální péče 
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Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Domov pro seniory Koniklecová Brno,                                                                       
Děstký domov se školou Bystřice pod Hostýnem,   
Gymnazium Velké Pavlovice,  
OSPOD Hustopeče, 
Sociální odbor ÚMČ Brno-jih 

  

Období Od 2002 dosud 

Povolání nebo vykonávaná funkce VTI trenér 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Kontinuální práce s klientskými systémy (rodina, škola, pomáhající 
pracovníci v oblasti sociální péče) 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

PPP Brno, ZŠ Rosice, práce na ŽL-OSVČ 

  

Období Od 2005 dosud 

Povolání nebo vykonávaná funkce Supervizor pro oblast  VTI 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 
 

Supervize práce s klientskými systémy u frekventantů výcviku ve VTI 
Lektorování výcvikových setkání (od 2013) 
Závěrečná hodnocení vlastních supervizantů 
Nezávislý hodnotitel uchazečů o akreditaci pro VTI 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

SPIN,z.s. 
Fabiánská 679/4, 162 00 Praha 6 

  

Období 2000-2003, 2010-2013 

Povolání nebo vykonávaná funkce Poradenský psycholog 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Diagnostika výukových a výchovných obtíží žáků 
Spolupráce s učiteli a vedením škol 
Konzultace se žáky a rodiči, psychologické poradenství 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Pedagogicko-psychologická poradna  
Hybešova 15, 602 00 Brno 

  

Období Od 2000 dosud 

Povolání nebo vykonávaná funkce Školní psycholog 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

• Poskytování komplexních psychologických poradenských služeb 
žákům, rodičům, učitelům.  

• Rozvoj a koordinace poradenských služeb ve škole 
• Spolupráce s vedením při autoevaluaci organizace 

• Preventivní a intervenční práce se třídními kolektivy 

• Prezentace poradenských služeb v lokálních mediích 

• Spolupráce s OSPOD, PČR, odbornými lékaři 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

ZŠ Vejrostova, Brno; ZŠ Rosice U Brna; ZŠ a MŠ Křtiny 

  

Období 1995-1999 

Povolání nebo vykonávaná funkce Psycholog 
Pedagog speciálních dovedností 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Psychologické poradenství, výchovné poradenství, výuka speciálních 
dovedností pro zrakově postižené 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Speciální střední škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 
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Období 1991-1992 

Povolání nebo vykonávaná funkce psycholog 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Diagnostika vývoje, kognitivních schopností a osobnostních charakteristik 
dětí do 6 let, práce s traumatem, návrhy dalších opatření v součinnosti se 
sociálními pracovníky 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Dětský diagnostický ústav Brno 

  

Dosažené vzdělání  

Období  1985 - 1989  

Dosažená kvalifikace  Magister psychologie 

Hlavní předměty   psychologie 

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání, odbornou 
přípravu či kurz 

 VŠ - FF UJEP Brno 

Úroveň vzdělání v národní nebo 
mezinárodní klasifikaci 

 ISCED 740 

 

Další odborná příprava, kurzy a 
výcviky 

 

Období 2010 - 2014 

Název kurzu/výcviku Umění pomáhat - systemický přístup v psychoterapii, (psychoterapeutický 
výcvik - 500  hod), 

Dosažená kvalifikace psychoterapeut 

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání, odbornou 
přípravu či kurz 

G-I projekt, o.p.s., Praha 

Úroveň vzdělání v národní nebo 
mezinárodní klasifikaci 

 Specialist certificate 

  

Období 2008  

Název kurzu/výcviku FIE. Instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina (kurz - 80 hodin) 

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání, odbornou 
přípravu či kurz 

Pedagogická fakulta UK Praha 

  

Období 2003 - 2005  

Název kurzu/výcviku Vedení supervize ve VTI  (výcvik - 160 hod) 

Dosažená kvalifikace Akreditovaný supervizor VTI 

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání, odbornou 
přípravu či kurz 

SPIN, z.s. ČR 

 

Období 
 

   2001 - 2002  

Název kurzu/výcviku Základní výcvik ve VTI, teorie a praxe (výcvik - 200 hod) 

Dosažená kvalifikace Akreditovaný VTI trenér - terapeut 

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání, odbornou 
přípravu či kurz 

SPIN, z.s. ČR 
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Období 1997 - 1998  

Název kurzu/výcviku Kurz prostorové orientace pro zrakově postižené 

Dosažená kvalifikace Instruktor 

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání, odbornou 
přípravu či kurz 

FTVS UK v Praze 

  

Období 1997 - 1999 

Hlavní předměty / profesní 
dovednosti 

rozšiřující studium speciální pedagogiky 

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání, odbornou 
přípravu či kurz 

FF UK MU Brno 

  

Období 2000 - 2014 

Dosažená kvalifikace Absolvent kurzů k rozvoji profesních dovedností v oblasti školství:  

Hlavní předměty / profesní 
dovednosti 

• Sociální klima školní třídy,  

• Jak si poradit se šikanou,  

• Diagnostika syndromu týraného dítěte,  

• Řídící práce a týmová spolupráce,  

• Antistresový program pro učitele,  

• Šikana a agresivita,  

• Vzdělávání v rámci systémového projektu VIP kariéra,  

• Nekázeň ve školním prostředí,  

• Co může škola udělat pro mimořádně nadaného žáka? 

• Jak pomoci autistickým dětem,  

• Respektovat a být respektován,  

• Poruchy chování  

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání  

Poskytovalé všech kurzů mají akreditaci MŠMT. 

  

Schopnosti, znalosti a dovednosti  

Sociální schopnosti a dovednosti Dobré komunikační schopnosti při práci s klienty 
Lektorské dovednosti 

Organizační schopnosti a 
dovednosti 

Schopnost týmové spolupráce, mediační a facilitační potenciál 
 

Technické znalosti a dovednosti Práce s videokamerou, PC zpracování-střih a editace záznamů 

Počítačové znalosti a dovednosti Základní uživatelské dovednosti 

  

Aktualizace: 2. 1. 2019  Mgr. Alice Vašáková                

  

 

          
 
 


