
 

 

 

 

  

 

Osobní údaje: 
 Jméno:    Dominika 

 Příjmení:   Kostovová 

 

 

Vzdělání: 

 2018 – současnost  Pražská vysoká škola Psychosociálních studií – magisterské 

studium oboru psychologie. 

 2015 – 2018 Pražská vysoká škola Psychosociálních studií – zakončeno 

bakalářským titulem z psychologie. 

 2006 – 2014  Osmileté studium, Gymnázium Ústavní 

 

Pracovní zkušenosti: 

2013 – 2018  Profesionální tanečník, choreograf, team leader, spoluzakladatel 

skupiny TOTEM 

2018 – současnost  Projectman.cz Human resources, team leader, happiness chief 

officer   

2018 – současnost  Digimates Human resources, team leader, happiness chief 

officer  

2018 Team Leader – Association for Voluntary Activities 

 

 

Dominika Kostovová  



 

Stáže a praxe: 

2016    Psychiatrická ambulance Nymburk  

Při této praxi jsem se dostala blíže k diferenciální diagnostice 

duševních poruch dle MKN – 10. Seznámila jsem se s problematikou 

pracovní neschopnosti a posudkovou problematikou ve věci 

invalidních důchodů. Na konci své praxe mi byly blíže popsány 

metody a možnosti farmakoterapie duševních poruch. 

2017 Participace na programu proti šikaně, prevence a výzkumy 

(Šikana v ČR) na Akademii řemesel Praha 

Škola je specializovaná na učňovskou mládež a studium dospělých 

v dělnických profesích, v současné době škola vzdělává žáky v 18 

učebních oborech, včetně oborů pro žáky, kteří nedokončili základní 

devítiletou docházku a přichází ze speciálních a praktických škol. 

Škola patří mezi největší v Praze, studuje zde přibližně 800 žáků. 

V popředí je velmi početná skupina žáků s rizikovým chováním, 

školní etoped jich má v evidenci a péči přes 300. Taktéž se ve škole 

nachází vysoká koncentrace žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami, s oficiálním potvrzením SPU měla škola v evidenci 216 

žáků, nicméně těchto žáků bude jistě mnohem více, učitelé mají 

veliké obtíže získávat lékařské zprávy od rodičů. Další početnou 

skupinou žáků ve škole jsou žáci se sociálním znevýhodněním, 

jejichž rodiny jsou dysfunkční či dokonce afunkční. Škola se snaží 

v rámci svých možností pomáhat ohroženým žákům na 

psychologické, sociální a ekonomické úrovni. Významný je i počet 

cizinců, jimž je potřeba věnovat intenzivní pozornost. Menší 

skupinku, ale přeci jen několikapočetnou, tvoří žáci s mentálním 

postižením. 

2017   Forenzně-psychiatrické znalecké zkoumání  

Na půdě psychiatrické nemocnice Bohnice jsem se seznamovala se 

základy problematiky forenzní psychiatrie, konkrétně náležitostí 

a  formou posudku. V rámci praxe jsem dělala výpisy ze spisů, 



 

odebírala anamnézy a účastnila se forenzně psychiatrického 

zkoumání. Přítomná jsem byla rozborům a závěrům znaleckého 

zkoumání. V rámci této praxe jsem se účastnila soudního jednání ve 

věci svéprávnosti, uložení ochranné psychiatrické léčby a civilního 

sporu ve věci přezkumu platnosti právního jednání. 

2018  Oddělení vědy PVŠPS – participace na výzkumu „Emoční 

kreativita a kognitivní deficity u osob ve věku 55-75 let“  

2018 INEX volunteering/ INITIATIVE NEPAL, House Rebuilding 

Support and Family Support – měsíční praxe v Nepálu (2018) 

  

2017  Volunteering in India, support of local community in Delhi and 

Kerala  

 

2015 – 2018  Pohybový tábor s dětmi s ADHD a ADD  

Již třetím rokem organizuji s majitelem tanečního studia, kde 

působím jako choreograf, letní taneční tábory s profesionálními 

tanečníky všech věkových kategorií a dětskými a juniorskými 

začátečníky. V dětské kategorii jsme vytvořili speciální skupinu a to 

pro děti, kterým je diagnostikováno ADHD nebo ADD. Tréninkové 

jednotky jim jsou přizpůsobeny a kromě tance mají řadu jiných 

aktivit, kterým se mohou, dle svého množství energie, věnovat. Tuto 

skupinu dětí koordinuji já s pedagogem, který má s péčí 

o hyperaktivní děti zkušenost. 

 

Kurzy, výcviky a další vzdělávání: 

2015 – doposud  Daseinsanalytický výcvik 

  Výcvikoví vedoucí: MUDr. Zora Bártová a MUDr. Michal Kryl - 

sebezkušenostní výcvik, psychoterapeutický výcvik, individuální 

terapie, supervize a cvičná terapie s klienty. 



 

2018   Základy existenciální analýzy, Úvod do sexuologie, Typické 

problémy v komunikaci s klienty s poruchou osobnosti, Forenzní 

psychologie, Racionálně emoční behaviorální terapie  

2017  Autogenní trénink, Pohybová terapie, Poruchy přijmu potravy 

● Školení od Andromedy, práce s dětmi s deprivací 

● Školení od Diakonie, následná péče pro lidi 

s psychiatrickým onemocněním 

● Školení od Hestia, sociálně-právní ochrana dětí 

● Školení od INEX volunteering 

 

Jazykové znalosti 

Angličtina aktivně  

Španělština pasivně  

 

Zájmy a kdo jsem: 

Mým největším zájmem je sport, nejlépe takový, při kterém si člověk sáhne na své hranice a 

vidí své pokroky. Miluji „punkové“ cestování po Asii a hory. Nejraději slučuji cestování 

s hlubším poznáním lokální komunity a zdolání nejvyšší hory v okolí (nejlépe nějaké 

sedmitisícovky). 

 

 
 


