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Curriculum Vitae 
 

PhDr. LENKA VÁCLAVÍKOVÁ, Ph.D. 
 

_______________________________________________________________________ 

VZDĚLÁNÍ: 

2001 - 2007 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 
doktorandské studium v oboru Sociologie 

2001  Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 
rigorózní zkouška z oboru Sociologie 

1995 - 2000 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 
magisterské studium oboru Sociologie 

1999  American University, Washington D. C., USA 
Washington Semester Program - Peace and Conflict Resolution 
semestrální studium problematiky konfliktu a jeho řešení 
z multidisciplinární perspektivy, mediační a facilitační nástroje 

1993 - 1998 Institut základů vzdělanosti, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 
bakalářské studium oboru Humanitní vědy  

1989 - 1993 Gymnázium Jeronýmova ul., Liberec 
 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 

2021 - 2022     Základní výcvik v procesově orientované práci 
 Institut pro procesově orientovanou práci, Praha (160 hodin). 

2018 – 2019 Kurz terapie partnerského vztahu 
 Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s., (celkem 110 hodin). 

2013 - 2017 Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem 
na celostní – psychosomatický přístup, Liberecký institut pro psychoterapii a 
psychosomatiku, o.p.s., (celkem 670 hodin).  

2013 - 2014 Kurz krizové intervence Tváří v tvář, Občanské sdružení D, Liberec, (50 hodin). 

2013 Výcvik v mediaci akreditovaný MŠMT a MPSV, Asociace mediátorů ČR, (100 hodin). 

2012 Interní výcvik Bílého kruhu bezpečí pro dobrovolníky, (32 hodin). 

2012 Integrovaný kurz psychosociálních dovedností pro sociální pracovníky,  
Institut pro Gestalt Terapii, Praha, (126 hodin). 

2010 - 2012 Dvouletý psychoterapeutický výcvik v profesních dovednostech pro pomáhající 
profese, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, Liberec, (220 hodin).  

2010 - 2011 Respektovat a být respektován – výchovné a komunikační postupy 
v každodenních situacích, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, kurz 
zaměřený na princip respektu v komunikaci a vztazích, (32 hodin). 

2007 - 2011 Sebezkušenostní a vzdělávací výcvik Principy života, Praha, (370 hodin). 
 zaměření na hodnotový systém, motivace a životní směřování. Spojené 

s technikou koučování.  
 

2006 ECSR Summer School – Quality and Inequality in Education, mezinárodní letní 
škola pořádaná Evropským konsorciem pro sociologický výzkum, Praha. 
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PRAXE: 

Soukromá praxe: 

od r. 2017 terapeutka v soukromé praxi, založení Terapeutického centra Liberec 

od r. 2013 mediátorka v soukromé praxi, facilitace případových konferencí 

od r. 2011 poskytování individuálních konzultací a koučinku v oblasti osobnostního rozvoje 
 

Zaměstnání: 

od r. 2000 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 
Katedra filosofie 
- odborná asistentka, výuka základů sociologie a vybraných sociologických témat 
(především sociologie vzdělanosti a genderová studia) 

2000 - 2003 Gabal, Analysis & Consulting, Praha 
- výzkumná pracovnice a projektová manažerka, výzkumná témata: bezpečnost, 
členství v NATO, menšiny a migrace, Visegrádská skupina a další 

 

Členství v profesních organizacích: 

od r. 2020 Česká asociace pro psychoterapii, profesní organizace psychoterapeutů v ČR 
 

Externí spolupráce: 

od r. 2016 Protěž o.p.s., Liberec (dříve Centrum Generace, o.p.s.) 
  supervize týmu a facilitace 

od r. 2015 Amina o.p.s., Společnost pro podporu náhradní rodinné péče, Liberec 
  facilitace případových konferencí, konzultace 

od r. 2012 Rodina v centru, o. s., Nový Bor 
  mediace, facilitace, koučink a supervize  

2011  Český statistický úřad, Praha 
spolupráce na analýze genderových aspektů celoživotního vzdělávání 

2003 - 2007 Gabal, Analysis & Consulting, Praha 

2002 - 2006 Oddělení gender a sociologie, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha 

spolupráce na projektech věnujících se genderové problematice v oblasti práce, 
politiky a vzdělávání 

Další pracovní zkušenosti: 

2012 - 2016 poradkyně v oblasti psychosociálního poradenství v Bílém kruhu bezpečí 
(dobrovolnicky) 

2010 – 2015 Dětský koutek Technické univerzity v Liberci, práce na pozici genderové 
expertky, metodičky a konzultantky pro rodiče v oblasti harmonizace rodiny a 
práce a pro pracovní tým realizující krátkodobou péči o děti studujících a 
pracujících na Technické univerzitě v Liberci 

2011 - 2012 realizace autorských sebezkušenostních víkendových seminářů „Já-žena“ 
 


