Veronika Trázníková

Osobní údaje:
Jméno:

Veronika

Příjmení:

Trázníková

Vzdělání:
2018 – dosud

Pražská vysoká škola Psychosociálních studií
Magisterské studium oboru psychologie.

2015–2018

Pražská vysoká škola Psychosociálních studií
Zakončeno bakalářským titulem z psychologie.

2010 – 2014

VOŠ & SOŠ & SOŠŘaS
Obor: Obalová technika, zaměření: grafika a design – zakončeno
maturitní zkouškou.

Pracovní zkušeností:
6-9/2017-6-8/2018

Penzion Eder
Pomocný pracovník - organizační práce, komunikace s hosty,
recepční, výdej jídel, úklid (penzion u Nešlehů, penzion Eder)

2-5/2016

Hlídačka
Hlídání dětí skrze ověřený server www.hlidacky.cz

3-8/2015

Ciao, cestovní kancelář, s.r.o – Strakonice

8-12/2014

OV Media, s.r.o - Vimperk

Stáže a praxe:
9/2017 - 6/2018

Preventivní programy proti šikaně
Daseinsanalytické

sociálně
2/2018

poradenské

programy

specifické

prevence

patologických jevů na ZŠ
Oddělení vědy a výzkumu, PVŠPS
Kvantitativní výzkumné šetření se zaměřením na emoční kreativitu a
kognitivní deficity u seniorů.

8/2017

Středisko výchovné péče Klíčov
Seznámení se s náplní a chodem střediska a s postupy přijetí klienta
do péče. Realizace výjezdové aktivity.

8/2017

Policie ČR, oddělení psychologických služeb, České Budějovice
Praktický

nácvik

psychologických

metod,

administrace

a

vyhodnocování. Účast na psychodiagnostickém šetření.
3-8/2016

FOKUS, Strakonice
Přímá práce s klienty s duševním onemocněním (F2,F3,F4,F6) a to v
rámci rehabilitace a sociálně terapeutické dílny.

2016

V rámci školy návštěva organizací, seznámení se s jejich chodem a
náplní práce: Eset Help, Thomayerova nemocnice, Drop- In, OSPOD,
Diagnostický ústav Hodkovičky, Hospic dobrého pastýře Čerčany,
Eset, Krematorium Strašnice, Věznice Příbram, Bohnice a oddělení
sexuologie v Bohnicích

5/2015

Oblastní charita Strakonice – Dům Klidného stáří sv.Anny
Individuální rozhovory s obyvateli. Účast na muzikoterapiích a jiných
terapeutických aktivitách. Přímá péče u lůžka.

4/2015

Mateřská škola, Stachy
Dohled nad dětmi, spolupráce při vymýšlení aktivit. Pomocná síla u
dětí ve speciální třídě.

6/2014

OV Media s.r.o, grafické oddělení (dnes již zrušeno)

6/2013

Tiskárna Irena Kadečková – Strakonice

Kurzy, výcviky a další vzdělávání:
2017,2018,2019

Komunikační

techniky

(seminář

vedený

PhDr.

Katarinou

Lonekovou, Ph.D.), Arteterapie (seminář vedený Phdr. Ingrid
Hanušovou, Ph.D), Transakční analýza (seminář vedený Phdr. Marií
Henkovou), Úvod do sexuologie (seminář vedený PhDr. Martinou
Venglářovou), Vybrané kapitoly z vývojové psychologie: závěřy
života (seminář vedený Prof. Ing. Mgr.et Mgr. Peterem Tavelem,
Ph.D.).
2015 - doposud

Daseinsanalytický výcvik
Výcvikoví vedoucí: PhDr. Petra Prokešová a Prof. Ing. Mgr.et Mgr.
Peterem

Tavelem,

Ph.D.

-

sebezkušenostní

výcvik,

psychoterapeutický výcvik, individuální terapie, supervize a cvičná
terapie s klienty.
10/2015

Práce s dětmi s deprivací
Nezisková organizace ANDROMEDA o.s. a Univerzita Karlova v Praze
– 3. lékařský fakulta – školení v problematice citové deprivace,
ohrožených a zanedbávaných dětí, komunikace s dětmi, syndoromu
CAN a etických aspektů dobrovolnictví

2015

Absolvování přípravného kurzu psychologie na PVŠPS v rozsahu
32 hodin.

Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Prozatím jen základní fráze
Německý jazyk – B1 (pasivní)

Zájmy a kdo jsem:
Hra na klavír, fotografování, úprava fotografií, hudba, umění, dokumenty, fantasy filmy, četba
knih zaměřená na seberozvoj, trávení času v přírodě, dlouhé procházky a výšlapy, plavání,
učení se novým věcem, navštěvování nových míst, objevování světů jiných lidí skrze
komunikaci, navštěvování veřejných přednášek či akcí tematicky zaměřených na různé oblasti
psychologie, návraty na venkov k tlupě zvířat

