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PŘEHLED VZDĚLÁNÍ
2019–současnost: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd,
doktorský studijní program,
obor Ošetřovatelství
2016–2018:

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
navazující magisterský program Ošetřovatelství,
obor Ošetřovatelská péče v interních oborech

2008–2011:

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
bakalářský studijní program Ošetřovatelství,
obor Všeobecná sestra

2003–2005:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
oborů v Brně, pomaturitní specializační studium,
obor Ošetřovatelská péče o děti a dorost

1981–1985:

Střední zdravotnická škola, Vyškov
obor Zdravotní sestra

1/4

PŘEHLED PŘEDNÁŠKOVÉ ČINNOSTI
2020:
XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká
konference (online): Design výzkumného projektu – Hodnocení kvality života u pacientů
po cévní mozkové příhodě
2020:
3. ročník České neurokognitivní rehabilitace(online): Jak nefarmakologické
intervence ovlivňují kvalitu života u pacientů po cévní mozkové příhodě
2018:

Konference studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), Fakulta
zdravotnických věd UP v Olomouci: Self-management u pacientů s chronickým
kardiovaskulárním onemocněním

2014:

Pracovní schůze Dětské ortopedie, Kroměříž: Ošetřovatelská péče o děti po
pánevních osteotomiích

2013:

59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Kurdějov: Úmyslné
úrazy u dětí

2012:

58. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Ústí nad Labem: Úrazy u
dětí ve školním věku

2006:

VII. Teyschlův pediatrický den, Brno: Vrozená luxace kyčlí

2006:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno:
Péče o dítě s poruchou pohybového aparátu

2005:

Celostátní konference sester, Brno: Novinky v ošetřovatelství – v dětské
chirurgii a ortopedii

PŘEHLED PRAXE
2020–současnost:

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd,
Ústav ošetřovatelství
pracovní pozice: odborná asistentka

2018–současnost:

FN Brno, Poliklinická ambulantní část
pracovní pozice: dětská sestra

2016–2018:

FN Brno, Klinika popálenin a plastické chirurgie
pracovní pozice: dětská sestra
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2005–2016:

FN Brno, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
pracovní pozice: staniční sestra

1985–2005:

FN Brno, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
pracovní pozice: dětská sestra
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VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST:
2021–2022:

hlavní řešitel projektu IGA FZV UP v Olomouci Efektivita
psychoedukačního programu u pacientů po cévní mozkové příhodě

2017–2018:

spoluřešitel projektu IGA FZV UP v Olomouci Psychometrická validizace
PIH škály, výstupem byla diplomová práce na téma: Self-management u
pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním“ (2019 oceněná
Cenou rektora UP)
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
členství v České asociaci sester
členství v Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester
členství v Emergency Medical Team CZ
členství v Grémiu doktorandů Univerzity Palackého v Olomouci
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