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Vzdělání a absolvované kurzy: 

 

 2013 Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo akreditované POUZP  

 2013 Certifikovaný kurz Terapie BPP podle Čápové, akreditovaný MZ ČR  

 2013 Certifikovaný kurz Medical Taping Concept 

 2012 Certifikovaný kurz Klappovo lezení podle Čápové, akreditovaný MZ ČR  

 2012 Certifikovaný kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace podle Prof. 

PaedDr. Pavla Koláře, CSc., akreditovaný MZ ČR  

 2011 Intenzivní kurz fyzikální terapie pořádaný Mgr. J. Urbanem pod záštitou 

UP Olomouc  

 2010 Certifikovaný kurz Sball – 3D koordinace pánve a kyčelního kloubu 

pořádaného Spiraldynamik a akreditovaný MZ ČR  

 2010 Mezinárodně certifikovaný kurz Kinesiology Taping uznávaný MZ ČR  

 2009 Certifikovaný kurz Sportovní trénink a sportovní fyzioterapie 

akreditovaný MZ ČR  

 2009 Certifikovaný kurz Tapování akreditovaný MZ ČR  

 2006 Masérský kurz pro sportovní a rekondiční maséry u MVDr. M. 

Boudjaouiho  

 od roku 2010 Masarykova Univerzita, fakulta sportovních studií, Postgraduální 

doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem dizertační práce “Role 

kinesio tejpu v optimalizaci pohybového sterotypu ramenního pletence u 

volejbalistů”  

 2008 - 2010 Masarykova Univerzita v Brně, Lékařská fakulta, navazující 

magisterské studium oboru Specializace ve zdravotnictví – Léčebná 

rehabilitace a fyzioterapie 

 2009 - 2010 NIDM, AISIS o.s., e-Pedagogika pro externí pracovníky, pedagog 

volného času ukončené závěrečnou zkouškou a prací na téma: „Biorytmy a 

jejich vliv na výběr vhodné aktivity v průběhu dne”  

 2005 - 2008 Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, bakalářské studium 

oboru Specializace ve zdravotnictví – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie  

 

Přehled zaměstnání  

 od roku 2011 NZZ ambulance sportovní fyzioterapie, detašované pracoviště 

ambulance ortopedie doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc. - fyzioterapeutka  

 od roku 2011 Fakulta sportovních studií MU, Katedra podpory zdraví - 

asistentka  

 2009 - 2011 ÚSP pro TPM Kociánka - fyzioterapeutka  

 2009 - 2012 Fitness Blue Gym - instruktorka BODY & MIND lekcí  

 od roku 2009 Studio Mezi Dvěma Slunci - fyzioterapeutka  

 2006 - 2009 Rekondiční studio Petry Debefové - masérka  

 2000 - 2012 Salesiánské středisko mládeže Brno - Žabovřesky - lektorka 

BODY & MIND lekcí, instruktorka fitness, instruktorka tance 

 

Vědeckovýzkumná činnost  



 od roku 2010 vědecká činnost v projektech Katedry podpory zdraví FSpS  

 od roku 2010 Masarykova Univerzita, fakulta sportovních studií, Postgraduální 

doktorské studium v oboru Kinantropologie s tématem dizertační práce “Role 

kinesio tejpu v optimalizaci pohybového sterotypu ramenního pletence u 

volejbalistů”  

 

Další vzdělání:  

 2010 - 2011 Intenzivní kurz Pilates, workshop Flowtonic a Latino hot s Mgr. 

Lenkou velínskou  

 2010 Certifikát Bosu Rehab s Mgr. Ivanou Brádkovou u agentury Face 

Academy  

 2010 workshopy Chi-ball, Bodybalance a posilování  

 2009 Osvědčení o odborné způsobilosti pro Instruktor BODY & MIND  

 2007 Certifikát Malý diplom aerobics u agentury FACE 

 


