Profesní životopis

Mgr. Taťána Brodská

Vzdělání
2008
2007
2005
1994
1992
1989

Univerzita Hradec Králové, obor Etopedie, Mgr.
Univerzita Hradec Králové, obor Sociální pedagogika, Mgr.
Univerzita Hradec Králové, obor Sociální patologie a prevence, Bc.
Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, obor Chov hospodářských zvířat, maturita
Střední odborné učiliště zemědělské Opočno, obor Chov hospodářských zvířat
Základní osmiletá škola Štefánikova Hradec Králové

Kurzy, výcviky, školení, přednášky
2012 Experimentální konstelace - výcvik u Jana Bílého (květen - září, 8 dní)
2012 Jeden svět - Festival dokumentárních filmů o lidských právech - Protesty, nepokoje,
revolta (2 dny, duben)
2012 Přednáška socioloţky PhDr. Jiřiny Šiklové v Letohradě (březen 2012)
2012 Finanční konstelace s Janem Bílým, Praha (3.2.-5.2. 2012)
2011 Bylinkový a zdravotní semínář u Lindy Olšarové - výroba a pouţirí mastí, olejů, tinktur
a sirupů, léčení Su-Jok
2011 Školení Ivo Tomana, 1 den, březen
2011 Seminář Permakultury rakušana Seppa Holzera (3 dny) březen
2007 – 2011 Systemické konstelace, Ţamberk, Praha, Brno
2009 Komplexní výcvik mediace, Asociace mediátorů ČR, Praha (100 hodin)
2008 Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
2008 Dovednosti mediace pro pokročilé, Partners Czech o.p.s., Praha (8 hodin)
2008 Encounterová skupina, Univerzita Hradec Králové (1 den)
2007 Komunikační dovednosti I,II a III, Mgr. et Mgr. Blanka Terezy Tempírová (dětská
psycholoţka a speciální pedagoţka)
2007 Prohloubení právních vědomostí k probačnímu programu Právo pro kaţdý den, Partners
Czech o.p.s. (16 hodin)
2007 Mediace, Partners Czech, o.p.s. , Praha (32 hodiny)
2007 Lektorské dovednosti školitele probačního programu právo pro kaţdý den, Partners
Czech o.p.s., Ústí nad Orlicí (33 hodiny)
2006 Základní dovednosti školitele probačního programu „Právo pro kaţdý den“, Partners
Czech o.p.s., Hradec Králové (80 hodin) – program akreditován Ministerstvem
Spravedlnosti
2006 Zvyšování osobní efektivity, Vzdělávací institut Ústí nad Orlicí (30 hodin)
2006 Edukační program O dospívání - akreditovaného MŠMT ČR, Univerzita Hradec
Králové
2006 Cyklus sebezkušenostních víkendů (rozsah - 128 hodin), pod vedením
Mgr. et Mgr. Blanky Terezy Tempírové (dětský psycholog a speciální pedagog)
2004 Cyklus odborných seminářů zaměřených na problematiku fóbií a závislostí a specifika
práce s dětmi a klienty z prostředí sociokulturně znevýhodněného a s dětmi a klienty se
specifickými výchovně vzdělávacími potřebami (rozsah – 104 hodiny), pod vedením

Mgr. et Mgr. Blanky Terezy Tempírové (dětský psycholog a speciální pedagog)
2002 - 2010 Tai-či (24 cviků stylu Yang) - zaměření na boj s vnitřním protivníkem, čikung,
Osm posvátných brokátů, sestava s holí (24 cviků Kel-in),
2002 – 2007 Kineziologie One Brain, pod vedením Mgr. et Mgr. Blanky Terezy Tempírové
(dětský psycholog a speciální pedagog)
Další činnosti, spolupráce
externí lektor pro Univerzitu Hradec Králové - Psychoterapie
externí lektor - Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje v oblasti Výchovy k přirozené
odpovědnosti (permakulturní principy ve výchově)
2011 externí lektor - Národní institut pro další vzdělávání; semináře pro učitele MŠ,
ZŠ a SŠ po celé ČR v oblasti komunikace, zvládání konfliktů, mediace,
prevence kriminality a výchovy k přirozené odpovědnosti (permakulturní
principy ve výchově)
2011 spolupráce s ThDr. Mgr. Slávkou Karkoškovou, PhD. v oblasti sexuálního
zneuţívání dětí, přednášky pro sociální pracovníky
2010 lektor systemických konstelací
2009 mediátor, facilitátor
2007 holistický terapeut (individuální, párová, rodinná, skupinová terapie – podpora),
práce s psychosomatikou
2007 lektor sebepoznávacích seminářů
2007 lektor komunikačních, asertivní dovedností a konfliktu
2006 lektor osobnostního rozvoje
2009 – 2011 odborné tématické přednášky pro Občaské sdruţení Rosalie
2008 –
odborný konzultant pro Občanské sdruţení Šťastný domov (pěstounská péče)
2009 –
lektor v projetku Moje volba, OS CEMA Ţamberk, Dům na pů cesty
2005 –
přednášky, besedy o rodině, komunikaci, konfliktu, mediaci a permakultuře pro
OS CEMA Ţamberk, Rodinné centrum Pohoda
2005 –
lektor odborných vzdělávacích seminářů šitých na míru pro Občanské sdruţení
CEMA Ţamberk (sociální pracovníci)
2004 pořádání přednášek a besed z oblasti kulturní, společnenské a spirituální
20122011 -

Konference
2012 Mezinárodní vědecká konference III. Josefské sympozium – Děti, naše touhy, obavy a
naděje, Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, Křtiny (2 dny), březen,
aktivní účast s workshopem Mediace pohledem eklektika
2011 Vědecká konference Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem Lidská
práva v proměnách času, s hlavním tématem Chudoba a sociální vyloučení (listopad, 1
den); příspěvek s názvem Aspekty chudoby optikou probačního programu
2011 Seminář systemických konstelací - Uzdravení , pod vedením Berta Hellingera (3 dny)
srpen, Praha
2011 konference Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe 2011 pořádaná Univerzitou
Pardubice (1 den) – červen 2011; prezentace příspěvku Sociální (ne) smysl
2011 Mezinárodní vědecká konference II. Josefské sympozium – Děti, naše touhy, obavy a
naděje, Evropský institut pro smír a mediaci, Křtiny (2 dny), březen
2010 Konference k 10. výročí existence PMS v Hradci Králové – prosinec, příspěvek
Spolupráce s PMS a její hodnocení

2010 mezioborová konference Neštěstí a vina, Univerzita Karlova, Praha (1 den), listopad
2010 Mezinárodní konference o mediaci s názvem „Mediace – cesta ke spravedlnosti aneb
řešení sporů v 21. století“ pořádaná Evropským institutem pro smír, mediaci a rozhodčí
řízení (2 dny) – říjen
2010 konference Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe 2010 pořádaná Univerzitou
Pardubice (1 den) – červen 2010; prezentace příspěvku Bio-psycho-socio-spirituální
pohled na rodinu
2010 Mezinárodní konference systemických konstelací (1 den) – květen
2010 konference sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti ve
Vranově nad Dyjí (3 dny), duben; prezentace příspěvku s tématem Vyuţité mediačních
technik při práci s mladistvými delikventy a jejich rodinou
2009 mezinárodní konference Rodina na prahu 21. století pořádaná MPSV (2 dny) – prosinec,
prezentace příspěvku Bio-psycho-socio-spirituální pohled na rodinu
2009 konference Transformace sjednocení péče o ohroţené děti v Pardubicích (1 den)
2009 Mezinárodní konference systemických konstelací (2 dny) – květen
2004,2005 a 2007 Mezinárodní zooterapeutické konference Brno a Praha
Stáže a exkurze
2011 Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - účast na skupinovém
sezení pro rodinné příslušníky a přátele pacientek s poruchami příjmu potravy (říjen)
2010 Práce s rodinou – Mgr. Jana Večeřová, Šumperk, (1 den) srpen
2010 Výzkumný ústav Uhříněves; oddělení etologie - Ing. Jitka Bartošová, PhD. (1 den) –
červen
2009 Výchovný ústav Přestavlky, oddělení s léčebným reţimem (1 den) – září
2009 Psychiatrické oddělení léčebného ústavu Albertinum v Ţamberku (3 dny) – březen
2009 Základní speciální škola v Ţamberku (1 den) – únor
2009 Výchovný ústav v Šumperku (1 den) – únor
2007 Psychiatrická klinika Šternberk, dětské oddělení, canisterapie (1 den), duben
2005 aktivity s dětmi za přítomnosti psa, OS Cema Ţamberk, Nízkoprahové centrum pro děti
a mládeţ - Klub bez klíče

