
CURRICULUM VITAE 

 

KATEŘINA SVĚCENÁ 

 

                                                                                                                                        
 

Osobní údaje 

Datum narození: 4. 9. 1977 

Trvalé bydliště: Krohova 2221/57, Praha 6, 160 00 

Telefon: 775 386 444 

E-mail: k.trol@seznam.cz 

 katerina.svecena.lf1@seznam.cz 

 

Stav:  svobodná, 1 dítě (chlapec, dat. Narození 6.1.2017) 

 

 

Vzdělání 

 

2009 – 2014  Doktorské studium (Ph.D.) na Jihočeské Univerzitě, Specializace ve  

zdravotnictví/ Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální 

problematiky dětí, dospělých a seniorů 

 

2006 – 2009   Magisterské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity  

Karlovy (kombinované studium), obor Řízení a supervize v sociálních a  

zdravotnických oborech 

 

1998 – 2002   Karlova Univerzita v Praze, 1. lékařská fakulta, bakalářský obor Ergoterapie 

 

1997 – 1998   VOŠ, obor Porodní asistentka, Praha 5 – nedokončeno, 

 

1992 – 1997   Soukromé gymnázium Arcus, Praha 9 

 

 

Pracovní zkušenosti 

 

Srpen 2018 – nyní Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

 Pozice: ergoterapeut 

Pracovní náplň: diagnostika, terapie a poradenství ohledně běžných 

aktivit denního života, denního režimu, zapojení do aktivit denního 

života, pracovního života a volného času, orientační diagnostika 

(screening) a trénink kognitivních funkcí, indikace kompenzačních 

pomůcek a poradenství zaměřené na bezbariérovost prostředí, 

ergodiagnostika - pracovní rehabilitace, modelové činnosti 

 

 

 

 



Únor 2016 – nyní Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  

 Pozice: odborný asistent 

Pracovní náplň: organizace předmětů, evaluace výuky, vedení 

závěrečných prací, uživatelská práce na PC (Word, Excel), výuka, 

organizace kurzů celoživotního vzdělávání kliniky adiktologie a vedení 

celé agendy, příprava akreditačních spisů, propagace studia oboru 

adiktologie, koordinátor programu Erasmus+ pro studenty v rámci 

Kliniky adiktologie a vedení této agendy, vedení propagace pro studijní 

obor, účast na propagačních akcích,  

Od roku 2019 člen Centra pro výzkum a vzdělávání v adiktologii 

(CVV) – tvorba akreditačních spisů, evaluace studia, evaluace a 

charakteristika uchazeče o studium pro účely propagace 
 

 

 

2007 – únor 2016 Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity  

 Karlovy 

Pozice: vedoucí pro výuku bakalářského i magisterského oboru 

ergoterapie  
Pracovní náplň: vedení a organizace výuky oboru ergoterapie, tvorba 

rozvrhů, organizace předmětů, tvorba evaluace výuky, organizace státních 

závěrečných zkoušek, přednášková činnost a vedení praktické výuky 

studentů, vedení závěrečných prací, vedení týmu 5 lidí, uživatelská práce 

na PC (Word, Excel), přednášky v anglickém jazyce skupině studentů 

medicíny – anglické paralelce; spoluorganizace mezinárodních 

každoročních konferencí: „Pfeiferovy dny“; komunikace s externími 

lektory a organizace jejich výuky; člen zkušební komise státních 

závěrečných zkoušek, člen komise pro výběrová řízení nových 

pracovníků; vedení přijímacích pohovorů a rozhodování o přijetí nových 

pracovníků do organizace, propagace oboru pro uchazeče o studium 

 

2007  - únor 2016 Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné Fakultní nemocnice 

 v Praze 

 Pozice: vedoucí úseku ergoterapie 

Pracovní náplň: vedení a organizace ergoterapeutického týmu, dále 

diagnostika, terapie a poradenství ohledně běžných aktivit denního života, 

motoriky horních končetin, kognitivních funkcí, indikace kompenzačních 

pomůcek a poradenství zaměřené na bezbariérovost prostředí, 

ergodiagnostika - pracovní rehabilitace, vedení jednání na ministerstvu 

práce a zahraničních věcí zaměřené na tvorbě koncepce přiznání nároku 

klientů na „zvláštní“ pomůcky 

 

Červen – říjen 2007 Domov pro seniory ANNA Český Brod 
 Pozice: vedoucí úseku sociálně ošetřovatelského úseku  

 Pracovní náplň: vedení a organizace sociálně ošetřovatelského úseku, 

zajišťování služeb, metodická činnost, tvorba Standardů kvality 

sociálních služeb 

    

2006 – 2007   Domov pro seniory Luxor Poděbrady a Komunitní centrum 

 Pozice: ergoterapeut a vedoucí úseku Komunitního centra 

Pracovní náplň: projektová činnost – člen realizačního týmu projektu 

z fondů Evropské Unie: vybudování Komunitního centra, organizace a 

zajišťování služeb klientům komunitního centra, následně diagnostika, 

terapie a poradenství ohledně běžných aktivit denního života, motoriky 

horních končetin, kognitivních funkcí, indikace kompenzačních pomůcek 



a poradenství zaměřené na bezbariérovost prostředí, ergodiagnostika - 

pracovní rehabilitace 

 

2002  - 2004   Domov seniorů Charlese Jordana, Židovská obec 

 Pozice: ergoterapeut 

Pracovní náplň: diagnostika, terapie a poradenství ohledně běžných 

aktivit denního života, motoriky horních končetin, kognitivních funkcí, 

indikace kompenzačních pomůcek a poradenství zaměřené na 

bezbariérovost prostředí 

 

 

 

Odborné stáže a pobyty 

květen 2008 RehaNova-Neurologishe/Neurochirurgishe Rehabilitationsklinik 

GMBH v Kolíně nad Rýnem, Německo 
 

 

 

Členství v odborných společnostech 

 

Od 2014 – nyní Členství ve výkonném výboru České Asociace Ergoterapeutů (ČAE) 

Pozice: 1. víceprezidentka ČAE  
Pracovní náplň: zástupce za ČAE  na jednání na Ministerstvu  

zdravotnictví ohledně připomínkování legislativy zaměřené na úhradu  

zdravotnických výkonů; zástupce za ČAE na jednáních zaměřených na  

vznik Komory zdravotnických nelékařských povolání;  

připomínkování legislativy a účast v komisi na výběrová řízení, členka 

pracovní skupiny pro získání osvědčení o kvalitě výuky od Světové 

federace ergoterapeutů, členka pracovní skupiny Strategie a „policy“ 

ČAE 
 

 

Od 2010 – 2014 Členství v rozšířeném výboru České Asociace Ergoterapeutů (ČAE) 

Pozice: člen redakční rady bulletinu ČAE  
Pracovní náplň: přijímání článků do bulletinu ČAE, oslovování  

potenciálních autorů 
2002 – nyní  Člen České asociace ergoterapeutů 

Pracovní náplň: zástupce za ČAE  na jednání na Ministerstvu 

zdravotnictví ohledně připomínkování legislativy zaměřené na úhradu 

zdravotnických výkonů ergoterapeuta; zástupce za ČAE na jednáních 

zaměřených na vznik Komory zdravotnických nelékařských povolání; 

připomínkování legislativy a účast v komisi na výběrová řízení 
 

 

Jazykové dovednosti 

Anglický jazyk: Pokročilý, aktivní i pasivní znalost 

 

 

 

Další 

Znalost PC: WORD, Excel, uživatelská znalost 

Řidičský průkaz: Skupina B 

 



CURRICULUM VITAE – PŘÍLOHY – ODBORNÉ KURZY – VÝUKA – PROJEKTY – KURZY – PUBLIKACE – 

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH 

 

KATEŘINA SVĚCENÁ 

 
 

Absolvent odborných kurzů 

Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy a metody používané na KRL VFN a 1. LF 

v Praze 

Základy reflexní terapie 

Masérský kurz – sportovní masáže 

Kurz krizové intervence 

Kurz pro trenéra paměti 

Kurz asistivní technologie  

Objektivní a standardizované hodnocení pro ergoterapeuty se speciálním zaměřením na 

hodnocení kognitivních a percepčních funkcí  

Tradiční řemesla jako cesta k naplnění standardů kvality sociálních služeb 

Neurodynamika 

Škola zad 

Spinální dynamika 

Ramenní pletenec – diagnostika a terapie 

Validace podle Naomi Feil  

Základy metodologie, kognitivní funkce, práce s testy na kognitivní funkce RMBT a 

ONT 

Kurz Balance  

Practical application of International Classification of Functioning, disability and Health 

Metoda dle Affolterové 
Rehabilitace spastické parézy 

Rehabilitace spastické parézy – část  A i B 

The workshop on 'Developing and teaching the spiritual dimension of health care' 

Kurz mediální sebeprezentace 
 

 

Výuka odborných předmětů na pozici pedagoga pro obor asiktologie na 1. LF UK  od roku 

2016- nyní: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace v adiktologii 

Sociálně-právní praktikum  

Ergoterapie v adiktologii 

Public relations nelékařských profesí v praxi 

 

 

Výuka odborných předmětů na pozici pedagoga pro obor ergoterapie a fyzioterapie na 1. LF 

UK  od roku 2007 - 2016: 

 

Výuka celých předmětů a jejich organizace: 
Ergoterapeutické praxe (hlavně hodnocení kasuistik pacientů) 

 

Pro studenty bakalářského studia: 

Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace  

Ergoterapie a kompenzační pomůcky Ergoterapie – zásady práce s klientem  



Bakalářská práce  

Veřejné zdravotnictví a management pro obory ergoterapie a fyzioterapie  

 

Pro studenty navazujícího magisterského studia: 

Diplomový seminář  

Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace  

Kurz mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví 

Projektový management 

 

Jednotlivé přednášky v dalších předmětech na témata: 

Uvedení do oboru ergoterapie 

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví 

Metoda dle Affolterové 

Vyšetření čití 

Hodnocení domácí návštěvy 

Využití testů zaměřených na kognitivní funkce (RBMT, ONO) 

 

 

 

Spolupráce na projektech 

 

2019-2020  projekt IP (Rozvojové projekty Ministerstva Školství, mládeže a  

tělovýchovy ČR: Zkvalitňování studijního oboru adiktologie/Rozvoj  
potenciálu studijního oboru adiktologie – zvyšování kvality výuky a 

propagace 

 Pozice: člen realizačního týmu  

 Náplň projektu: Evaluace využitelnosti a srozumitelnosti návrhu 

kompetencí, Implementace kompetencí do podoby výuky předmětů v 

oboru adiktologie , Aktualizace studie pracovní uplatnitelnosti 

absolventů adiktologie pro rok 2017 a 2018 , Implementace získaných 

zjištění od absolventů do podoby studia, Vzdělávání pedagogických 

pracovníků v nových metodách výuky i metodách využívaných v oboru 

adiktologie , Realizace diskuzí zaměstnavatelů v oboru se studenty 

adiktologie , Propagace oboru adiktologie, edukace odborné i obecné 

veřejnosti 
 

2012-2014 Projekt PREGNET: Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci, 

(projekt Evropské unie) 

 Pozice: člen realizačního týmu, metodik  

 Náplň projektu: projekt zaměřený na sjednocení ergodiagnostických 

metodik pro určení pracovního potenciálu a rozšíření o další 

ergodiagnostická centra v ČR  
 

2012 – 2014 Projekt Reforma bakalářských studijních oborů ergoterapie a 

fyzioterapie na 1. LF UK v Praze (Operačního programu Praha 

Adaptabilita) 

 Pozice: člen realizačního týmu, metodik, organizace a samotná 

tvorba výukových materiálů pro studenty  
 Náplň projektu: projekt zaměřený tvorbu nových výukových materiálů 

pro studenty a jejich implementace do výuky 

 



2006-2007 Projekt Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor 

Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby (projekt 

Evropské Unie; Společný regionální operační program) 

 Pozice: člen realizačního týmu 

 Náplň projektu: vybudování centra, které bude zajišťovat sociální 

služby na komunitní úrovni 

 
  

Aktivní zapojení do kurzů na pozici lektora 

 

 

2018 -září -listopad Kurz pro pracovníky v sociálních službách a pro ošetřovatelský 

personál v nemocnici Ostrov: 

 Úvod do ergoterapie 

 Organizátor: Centrum andragogiky 

 Přenášená témata: Úvod, historie, filozofie ergoterapie, Aktivity 

denního života, jejich diagnostika, kognitivní funkce a jejich 

screening, manipulace s pacientem, přesuny, kompenzační 

pomůcky, ergoterapie u konkrétních cílových skupin 

  

 

2009 – 2016 Opakovaně se konaný čtyřdenní kurz pro pracovníky ve 

zdravotnických i sociálních službách (lékař, ergoterapeut, 

fyzioterapeut, sociální pracovník, apod.): 

 „Praktická aplikace Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví (MKF)“ 

 Organizátor: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 

v Praze 

 Přednášená témata: hodnocení soběstačnosti, praktické kódování 

pacientů dle MKF 

  

2008 – 2016 Každoročně konaný týdenní před atestační kurz lékařů:  

 „Kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře“ 

Organizátor: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 

Klinika rehabilitačního lékařství  

Přednášená témata: Hodnocení soběstačnosti, Ergodiagnostika a její 

proces, Simulovaná disabilita 

  

 
2015 Specializační vzdělávání pro ergoterapeuty  pro dospělé v Brně  

 Organizátor: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských  

 zdravotnických oborů 

Přednášená témata: Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace, 

Metoda podle Affolterové 
 

 

2013- každoročně nyní Specializační vzdělávání pro ergoterapeuty pro dospělé v Brně  

 Organizátor: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských  

 zdravotnických oborů 

Přednášená témata: Ergodiagnostika a pracovní rehabilitace, 

Metoda podle Affolterové 



  

 

2014 Jednodenní kurz pro pracovníky v sociálních službách 

 „Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb“ 

 Organizátor: Vzdělávací institut Středočeského kraje 

 přednášená témata: Úvod do ergoterapie, Historie ergoterapie, 

 Soběstačnost a její hodnocení, kompenzační pomůcky  

 

 

 

2013-2014 jednodenní kurz na poptávku konkrétního pracoviště (firma Snaha a.s.,  

 firma AEG ID, s.r.o., firma EPCE) : 

 „Ergonomie – ochrana zdraví při práci“ 

 Organizátor: Centrum andragogiky 

 Přednášená témata: Ergonomie, optimalizace práce, pracovní  

 Polohy 

 

 

 

2010 – 2012 Kurz pro pracovníky v sociálních službách: 

 „Úvod do ergoterapie“ 

 Organizátor: Centrum andragogiky 

 Přednášená témata: Úvod, filozofie a historie ergoterapie, Screening   

 funkčních schopností a kognitivních schopností pro ostatní profese,  

 Ergodiagnostika, Ergonomie, přesuny, manipulace s pacientem  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publikační činnost 

 

ROK 2019 

 

SVĚCENÁ, K., OLŠANSKÁ, Ž., SLÁDKOVÁ, P.,  Odnětí řidičských oprávnění u  
pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2019.  
Praha.4(2), 00-00 

SVĚCENÁ, K., SLÁDKOVÁ, P. Ergodiagnostika jako součást pracovní a sociální 

rehabilitace. Revizní a  posudkové lékařství. Praha. Mladá Fronta. 22, 2019, č. 3, s. 26–30 

SVĚCENÁ, K., RODOVÁ, Z. Ergotersapeut v adiktologii - kasuistická studie. Adiktologie 

prevent. léčeb. praxi, Praha. 2019. 2(3), 00–00.  



SVĚCENÁ, K., RODOVÁ, Z. Ergoterapie v adiktologii. Sborník příspěvků z 31. Celostátní 

odborné konference České asociace ergoterapeutů. Praha. 2019.ISBN 978-80-905252-8-3  

JELÍNKOVÁ, J., SVĚCENÁ K., RODOVÁ Z., VAVŘÍKOVÁ, M., DABROWSKÁ, M., 

WOLFOVÁ, K., PLUHAŘÍKOVÁ POMAJZLOVÁ, J. Manuál pro žadatele o posouzení 

studijního oboru Ergoterapie ve vztahu k naplňování Minimálních standardů pro vzdělávání 

ergoterapeutů Světové federace ergoterapeutů (dle platné revize z roku 2016). Česká asociace 

ergoterapeutů. 2019. Praha. ISBN 978-80-905252-7-6  

ROK 2011 – 2018: 

RODOVÁ, Z SVĚCENÁ, K. Co se děje ve světě – informace z WFOT. Sborník příspěvků z 

30. Celostátní odborné konference České asociace ergoterapeutů. 2018. Praha. ISBN 978-80-

905252-6-9  

UHLÍŘOVÁ J., SVĚCENÁ K. Úloha ergoterapeuta v problematice řízení motorových 

vozidel v České republice a v zahraničí u lidí s funkčními deficity. Sborník abstrakt z 28. 

Česká asociace ergoterapeutů, která se koná 23-24. 9. 2016 vPraze. Česká asociace 

ergoterapeutů. 2016. Praha. vyd. I. ISBN 978-80-905252-4-5  

 

SVĚCENÁ K., UHLÍŘOVÁ J. Řízení motorových vozidel lidmi po poškození mozku z 

pohledu ergoterapeuta. Sborník abstrakt Konference Neurehabilitace, cerebrum, corpus 

animamque hominis dirigit?, která se koná 19.4.2016 v Praze. Klinika rehabilitačního 

lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. 2016. Praha. vyd. I. ISBN 978-80-86275-26-0  

 

SVĚCENÁ K., ŠVESTKOVÁ O. Využitelnost Mezinárodní klasifikace funkčních 

Schopností, disability a zdraví v oblasti předpisů, upravujících přiznání nároku na “zvláštní  

pomůcky“ dle zákona číslo 239/2011, ve znění pozdějších předpisů. Sborník abstrakt XXII.  

Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, který se koná 22-23. Května 2015 v  

Luhačovicích. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Praha. 2015. vyd. I.  

ISBN: 978-80-87450-13-0 

 

SVESTKOVA.O., SVECENA. K., FORMANKOVA.P. Is it Occupational Therapy important 

in the process of rehabilitation?. Niepelnosprawność – zagadnienia, problémy, rozwiqzania. 

Warszawa. 2014, ISSN 2084-7734  

 

ŠVESTKOVÁ. O., SVĚCENÁ. K. Ergoterapie jako součást interprofesní rehabilitace. 

Rehabilitácia. Liečreh: Bratislava. 2014. ISSN 0375-0922  

 

SVESTKOVA O., SVECENA K. Applicability od the International Classification of 

Functioning,  Disability and Health as a tool for determining benefits for special aids and 

equipment in the social sector. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and 

Rehabilitation. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 

České Budějovice. 201, vol. 5, pp. 39-53. ISSN 1804-1868 

 

SVESTKOVA.O., SVECENA. K., UHLIROVA. J. Occupational Therapy in Rehabilitation 

the State of Practice and Education in the Czech Republic. Niepelnosprawność – zagadnienia, 

problémy, rozwiqzania. Warszawa. 2014, vol. II. ISSN 2084-7734 

 



ANGEROVÁ.Y., ŠVESTKOVÁ. O., SLÁDKOVÁ. P., SVĚCENÁ. K. Hodnocení 

psychosenzomotorického potenciálu u pacientů po poškození mozku v ergodiagnostice. Česká 

a slovenská neurologie a neurochirurgie. 27. český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské 

sympozium 2013, Praha 20-23. 11. 2013.  Sborník abstrakt. ČLS JEP: Praha. 2013, vol.76/ 

109, suppl. 2., pp. 2S81 

 

SVĚCENÁ K. Hodnocení soběstačnosti pacientů v neurorehabilitaci. Neurologie pro praxi. 

Abstrakta. XI. Sympozium praktické neurologie 5. - 6. 6. 2014, Hotel International Brno.  

Solen: Olomouc. 2014, vol. 14, pp. 128-130, ISSN 1803-5884 ISBN 978-80-7473-073-5 

 

SLÁDKOVÁ. P., SVOZÍLKOVÁ.P., BODLÁK. I., SVĚCENÁ. K., ŠVESTKOVÁ. O. 

Aplikace akcelerometru v rehabilitaci pacientů po poškození mozku. Rehabilitace a fyzikální 

lékařství. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně: Praha. 2013, vol. 20, nr. 3, pp. 142-145, 

ISSN 1803-6597 

 

SVĚCENÁ. K. Hodnocení soběstačnosti pacientů v neurorehabilitaci. Neurologie pro praxi. 

Solen: Olomouc. 2013, vol. 14, pp. 128-130, ISSN 1213-1814  
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Aktivní účast na konferencích od roku 2009 

22.10. 2019 Konference Klasifikon konaná v Praze 

Příspěvek (přednáška): Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví z pohledu ergoterapeuta (dostupné 

video zde: https://youtu.be/EsO3N2OzcTE) 

 

26-27.10.2019 31. celostátní odborná konference Čečské asociace ergoterapeutů 

konaná v Ústí nad Labem 

 Příspěvek (přednáška): Ergoterapie v adiktologii 

 

24-25.9.2019 Konference pracovního lékařství 2019 onaná v Mariánských 

lázních 

 Příspěvek (přednáška): Ergodiagnostika v rehabilitaci 

 

4.10.2018 Posudkové podzimní dny v Benešově 

 Příspěvek (přednáška): Ergoterapie jako klíčový rehabilitační obor, 

ergodiagnostika a pracovní rehabilitace 

 

26-27.9.2018 30.celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů 

konaná v Praze 

 Příspěvek (přednáška – 2. autor): Co se děje ve světě – informace z 

WFOT 

 

23-24. září 2016 28. celostátní ergoterapeutická konference,  

https://youtu.be/EsO3N2OzcTE


 Příspěvek (přednáška): „Úloha ergoterapeuta v problematice řízení 

motorových vozidel v České republice a v zahraničí u lidí s 

funkčními deficity.“  

 

19. duben 2016 Mezinárodní konference neurorehabilitace konaná v Praze, 

„Cerebrum,corpus animamque hominis dirigit?“ 

Příspěvek (přednáška): „Řízení motorových vozidel lidmi po 

poškození mozku z pohledu ergoterapeuta.“  

 

22-23. červen 2015 Sjezd konaný v Luhačovicích:“XXII. Sjezd společnosti 

rehabilitační a fyzikální medicíny“ 

 Příspěvek (přednáška): „Využitelnost Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví v oblasti předpisů, 

upravujících přiznání nároku na “zvláštní pomůcky“ dle  zákona 

číslo 239/2011, ve znění pozdějších předpisů“ 

 

5. - 6. červen 2014 Symposium konané v Brně v hotelu International:“ XI. Symposium 

praktické neurologie“ 

 Příspěvek (přednáška): „Hodnocení soběstačnosti v 

neurorehabilitaci“ 

 

23. - 24. duben. 2014 Sjezd konaný v Luhačovicích:“ XXXI. Sjezd společnosti 

rehabilitační a fyzikální medicíny“  

 Příspěvek (přednáška): „Možnosti monitoring pohybových funkcí 

pomocí akcelerometru u pacientů po poškození mozku“ 

  

23. duben 2014  Konference konaná dne v Praze na Klinice rehabilitačního lékařství 

1. LF UK a VFN v Praze: „Plasticita mozku a rehabilitace. V čem 

je rehabilitace osob vyššího věku jiná?“  

 Příspěvek (přednáška): „Ergodiagnostické hodnocení v České 

republice v rámci projektu PREGNET“ 

 

 

20. - 23. listopad 2013 Sjezd konaný v Praze: „27. Český a slovenský neurologický sjezd a 

Dunajské sympozium 2013“  

 Příspěvek (přednáška): „Hodnocení psychosenzomotorického 

potenciálu u pacientů po poškození mozku v ergodiagnostice“ 

 

 

17. květen 2013 Konference konaná v Polsku v Istebna: „Problemy rehabilitacji w 

stwardnieniu rozsianym w 21 wieku“ 

 Příspěvek (přednáška): „Occupationa Therapist – important 

members of interprofessional neurorehabilitation team“ 

 

 

17. duben. 2013 Konference konaná v Praze na Klinice rehabilitačního lékařství 

1. LF UK a VFN v Praze: “Je rehabilitace ve zdravotnictví 

důležitá?“ 

 Příspěvek (přednáška): „Je evaluace bytu důležitou součástí 

rehabilitace?“ 



 

 

18. – 20. 10. 2012 Konference konaná v Litvě ve Vilniusu:“18th Annual Meeting of 

ENOTHE“ 

 Příspěvek (poster): „Planning the opening of the OT Master 

Programme“ 

 

13. -14. září. 2012 Symposium konané v Brandýse nad Orlicí: „VI. Brandýské 

sympozium v rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí“ 

 Příspěvek (přednáška): „Ergoterapie u pacientů po poškození 

mozku“ 

 

 

24. září 2012 Konference konaná v Praze v prostorách poslanecké sněmovny: 

„Neurorehabilitace“  

 Příspěvek (přednáška): „Ergoterapie v neurorehabilitaci“ 

 

 

25- 28. květen 2011 Kongres konaný v Itálii v Riva del Garda: „XI. Congress of 

European Federation for Research in Rehabilitation Perspectives 

and controversial issues for research in rehabilitation – EFRR“ 

 Příspěvek (poster): „Inertial sensors for movement monitoring of 

patients after brain damage“  

   

24. květen. 2011 Konference konaná v Parlamentu ČR: „Koordinovaná rehabilitace“  

 Aktivní příspěvek (přednáška): „Koordinovaná rehabilitace 

z pohledu ergoterapeuta“ 

 Příspěvek (přednáška): „Koordinovaná rehabilitace z pohledu 

ergoterapie“ 

 

6. - 7. duben 2011  Kongres v Teplicích: „Gerontologické dny severozápad“ 

 Aktivní příspěvek  

 Příspěvek (přednáška): „Chyby a mýty v používání kompenzačních 

pomůcek aneb hole, berle, chodítka, nesmeky, madla, ale co 

s nimi?“ 

 

 

24. březen 2011  Konference konaná v Praze: „Rehabilitace pacientů po poškození 

mozku s využitím nových technologií a ICF“ 

 Příspěvek (přednáška): „Praktické využití MKF v ergoterapii“ 

 

 

23. září 2010 Konference konaná v Praze: „Rehabilitace kognitivních funkcí po 

poranění mozku 

 Příspěvek (přednáška): „Ergoterapie kognitivních funkci 

v domácím prostředí“ 

 

 

8. červen 2010 Konference „Nové trendy ve fyzioterapii u hospitalizovaných 

pacientů“ 



 Příspěvek (přednáška): „Metoda podle Affolterové“ 

 

21. - 25. březen 2010  Mezinárodní kongres konaný v Rakousku ve Vídni: „6th World 

Congress for Neurorehabilitation“ 

 Příspěvek (poster): „Medical prevocational, vocational 

rehabilitation after brain damage“ 

 

25. listopad 2010 Konference „Využití mezinárodní klasifikace funkčních schopností, 

disability a zdraví (ICF)“ 

 Příspěvek (přednáška): „Praktická aplikace MKF“ 

 

 

18. listopad 2010 Konference „Využití mezinárodní klasifikace funkčních schopností,  

disability a zdraví (ICF)“ 

 Příspěvek (přednáška): „Praktická aplikace MKF“ 

 

9. listopad. 2009 Konference konaná „Porovnávání zkušeností v moderní  

 ošetřovatelské péči“ 

 Příspěvek (přednáška): „Terapie kognitivních funkcí“ 
 

  

 

 


