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Vzdělání:  
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Katedra psychologie, 
1975-1979, psycholožka, 1980 PhDr. 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha,1985-1988, 
postgraduální studium pro pracovníky manželských a 
předmanželských poraden 
Institut lékařů a farmaceutů (ILF), Praha, 1993, kvalifikační zkoušky 
v klinické psychologii 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Katedra 
psychologie, 2007, Ph.D.  
 
Pracovní zkušenosti v rámci přednášeného tématu:  
psychotraumatologie a komunitní intervence po neštěstích;  1998 
spolupráce s Hlavním úřadem civilní ochrany Ministerstva obrany;  
2000 spoluzaložení Psychosociálního intervenčního týmu ČR; 2002 
spolupráce s Charitou ČR po českých povodních; 
2003 spolupráce s Magistrátem města Karlovy Vary po neštěstí u 
Nažidel; 
2004 spolupráce s Adrou v rámci pomoci Ministerstva zahraničí ČR 
po teroristickém útoku na školu v severoosetinském Beslanu; 
2006 vedoucí pracovní skupiny pro vytváření standardů 
psychosociální krizové pomoci a spolupráce při Generálním 
ředitelství Hasičského záchranného sboru; 
2010 mezioborové konference s tématem občanské připravenosti na 
neštěstí pořádané na Evangelické teologické fakultě UK Praha   
 



 

 

 
ANOTACE WORKSHOPU 

Cíl: seznámit účastníky s mezioborovým polem psychosociální 
krizové spolupráce po mimořádných událostech anebo krizových 
situacích    
Obsah: 
* vlastní zkušenosti s neštěstím 
* perspektiva odolnosti 
* terminologie  
* „šifrovací mřížka“ standardů 
* první občanské pomoci  
* komunitní intervence 
* co kdy pomáhá komu – role psychologie v mezioborovém poli 
Doporučená literatura: 
BAŠTECKÁ, Bohumila a kol. (2005). Terénní krizová práce. Praha: 
Grada.  
BAŠTECKÁ, Bohumila a kol. (2010). Standardy psychosociální krizové 
pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek. Praha: GŘ HZS.  
BAŠTECKÁ, Bohumila a kol. (2013). Psychosociální krizová 
spolupráce. Praha: Grada.   
WORLD HEALTH ORGANIZATION, War Trauma Foundation and 
World Vision International (2011). Psychological first aid: Guide for 
field workers. WHO: Geneva. 
Zajímavé odkazy: 
Materiály ke zveřejnění na adrese PIT ČR, na adrese Psychologické 
služby GŘ HZS, na adrese BKB atd. 

 
 
FORMA VÝUKY: 

interaktivní 

PREFEROVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 

do dvaceti 

Požadavky na výukovou místnost (prostory): 

uspořádání do kruhu 

Požadavky na učební pomůcky a techniku: 

možnosti promítnout dvd 


