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Pracovní zkušenosti:  
 psycholožka 
 pracuje v neziskové organizaci DYS-centrum Praha, o.s., kde se 

věnuje diagnostice, poradenské, konzultační a terapeutické práci 
s klienty od předškolního věku do dospělosti 

 současně působí na Katedře psychologie FF UK, kde se podílí na 
výuce pedagogické psychologie a psychologie pro učitele a věnuje 
se výzkumné činnosti 

 je autorkou nebo spoluautorkou několika publikací z oblasti 
pedagogické psychologie 

 * profesní zájmy: specifické poruchy učení, možnosti podpory a 
rozvoje kognitivních funkcí u dětí a dospívajících, dynamická 
diagnostika, adolescence jako specifické vývojové období 
 

 

ANOTACE WORKSHOPU 

 
Cíl: Seznámit účastníky 
se základními postupy 
a metodami 
dynamického vyšetření 
 

Obsah:  

 porovnání dynamického vyšetření s tradičním statickým 
vyšetřením – zaměřeno na zmapování potenciálu kognitivních 
funkcí jedince; 

 přehled základních postupů dynamického vyšetření a možností 
transformace některých statických diagnostických metod na 
dynamické; 

 stručné seznámení s metodou LPAD – dynamické vyšetření podle 
R. Feuersteina, a s metodou ACFS – dynamické vyšetření 
předškolních dětí podle C. Lidz; 

 ukázky konkrétních výstupů z vyšetření; 

 využitelnost výsledků vyšetření ve školním i poradenském 
prostředí. 
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