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Životopis 

Mgr. Kateřina Hamplová 
 

OSOBNÍ ÚDAJE 
                                                                                                           

E-mail: hamplovakatka@seznam.cz  

 

Tel: +420 775 115 446 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁNÍ 

    

09/2014 – 06/2019 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 

Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii 

(ukončena pětiletá sebezkušenostní část)     
*pokračuji v dokončení výcviku – individuální psychoterapie, supervize, kazuistika klienta atd. 

      

09/2003 – 06/2008 Ostravská univerzita v Ostravě 

    Filozofická fakulta, Sociální práce s poradenským zaměřením 

    Studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou s titulem Mgr.  

 
 RELEVANTNÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

  

03/2021 – dodnes       Snoezelen Olomouc, centrum pro rodinu, děti a mládež 

Pozice: Koordinátorka besed a přednášek (DPP) 

 

09/2021 – dodnes       Snoezelen Olomouc, centrum pro rodinu, děti a mládež 

Pozice: Terapeutka (DPP) 

 

06/2020 – dodnes  Terapeutka - samostatná praxe 

 

09/2017 – 09/2018  InternetPoradna.cz, z.s., Olomouc 

 Pozice: Konzultant krizové linky (DPP) 

– poskytování telefonické krizové pomoci (+ krizový chat) 

 

02/2013 – 02/2021      Univerzita Palackého, Institut sociálního zdraví (OUSHI) 

Pozice: Koordinátorka vědeckých projektů 

– administrativní a organizační zajištění výzkumných grantů (vypracování projektových 

žádostí, pravidelné monitorovací zprávy, koordinace plnění cílů projektu)  
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09/2015 – 02/2021      Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta 

Pozice: PR koordinátorka 

–  kompletní PR agenda (sociální sítě, správa webu, texty na web, tvorba propagačních 

materiálů a kampaní atd.) 

 

09/2008 – 09/2009 Město Uherský Brod, Uherský Brod 

Pozice: Sociální pracovnice, sociálně-právní ochrana dětí 

 – komplexní práce s rodinami v těžkých životních situacích, agenda oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, agenda náhradní rodinné péče 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Rozchody a rozvody (2021), INPARO - Institut pro partnerství a rodinu  

Daseinsanalýza v psychoterap. a porad. praxi III. -Thanathos smrt (2019), PVŠPS s.r.o. 

Daseinsanalýza v psychoterap. a porad. praxi II. -Eros, sexualita (2019), PVŠPS s.r.o. 

Daseinsanalýza v psychoterap. a porad. praxi I.  (2019), PVŠPS s.r.o. 

Psychosomatika – tříletý cyklus vzdělávání (2018-dodnes), UP 

Kompletní krizová intervence (2017), Déčko Liberec, z.s.            

Autogenní trénink (2015), Pro mente sana s.r.o. 

Speciální techniky v sociální terapii pro zaměstnance vykonávající agendu sociálně-právní 

ochrany dětí (2009), Eva Zakouřilová 

Pěstounská péče a osvojení – forma náhradní rodinné péče (2009), Agentura Ipsum 

Rozvod a dítě (2009), Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 

Grafologie a psychologie (2004-2006), Česká grafologická komora 

a další kurzy  

 

 DALŠÍ ZNALOSTI 
 
Anglický jazyk – velmi dobrá znalost slovem i písmem (C1),  
mezinárodní jazykové zkoušky: Certificate in Advanced English (CAE, 2011) a First certificate 
in English (FCE, 2010), University of Cambridge ESOL examinations 
 
Německý jazyk – začátečník (A2) 
 
Uživatelská znalost práce na PC: MS Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Google Apps 

Řidičský průkaz skupiny B 

 

ZÁJMY 
 
Mám ráda saunu a otužování. Ze sportu jsou mými favority běžecké lyžování a dlouhé, svižné 
procházky. Psychologie a zdravý životní styl - ať už ve formě knihy, televizních dokumentů 
nebo vzdělávacích kurzů. 


