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Mgr. Iva Šulcová 
 

Adresa: Rezlerova 295, Praha 109 00 

Tel.: 728 709 743 

E-mail: kaka222@seznam.cz 

Věk: 33 let 
 

 
VZDĚLÁNÍ 

 

1. Lékařská fakulta UK, Praha 

9/2018 – 6/2021, Adiktologie (Bakalářská práce „Spolupráce OSPOD a klientek Centra Alma 

užívajících alkohol“) 

 
Gestalt studia s.r.o. 
1.10.2015 – doposud, psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii 

 
1. Lékařská fakulta UK, Praha 

2011 - leden 2014, Adiktologie (Diplomová práce "Dítě jako motivace k abstinenci u drogově závislých 

matek") 
 

 
Jihočeská Univerzita, České Budějovice 

2008 - 2011, Porodní asistentka (Bakalářská práce "Metody plánovaného rodičovství u romských 

žen") 

 
PRŮBĚH ZAMĚSTNÁNÍ 

 

Soukromá psychoterapeutická praxe 

2020 – doposud 

Individuální psychoterapie, seberozvojová terapie, poradenství v oblasti závislostního chování. 

 

Dům Světla 

4/2021 - doposud, supervizor 

Individuální supervize pracovníků organizace, řešení konfliktů, hledání dohody mezi 

zaměstnanci a zaměstnavatelem. 

 

Centrum Alma, z. ú. 

14.5.2017 – doposud, adiktolog 

Individuální a skupinová práce s klienty, párová terapie, vedení zdravotnické dokumentace, 

zdravotní výkony spojené s profesí adiktologa, účast na pravidelných poradách a supervizích. 

 

PN Bohnice 

5/2019 – 12/2020 – terapeut 

Poradenství a práce s osobami blízkými klientů s hraniční poruchou osobnosti, řešení vztahových 

problémů a konfliktů. 

 

Adicare, s.r.o. 

20.3.2017 – 31.12.2017, adiktolog 

Individuální práce s klienty. 

 
 
Kaleidoskop o.s. 
1.6.2014 – 31.12.2017, sociální terapeut 
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Vedení a účast na strukturovaném programu komunity (skupinové terapie, individuální terapie, 
komunity, relaxace, sport) a péče o každodenní chod komunity (pracovní terapie). 

 
 

Kaleidoskop o.s. 

1.6.2014 – 1.5.2015, stážista/ko-terapeut 

Vedení a účast na strukturovaném programu komunity (skupinové terapie, komunity, relaxace, sport) a 
péče o každodenní chod komunity (pracovní terapie). 

 

 
 
YMCA Praha o.s. 

14.5.2014 – 1.6.2015, Terénní sociální pracovník 

Vyhledávání a kontaktování dětí a mládeže, kteří tráví volný čas na ulici a jsou ohrožené sociálně 
nežádoucími jevy. Poskytování nízkoprahových sociálních služeb dětem a mládeži (sociální služby, 
volnočasové služby.  

 

KURZY A ŠKOLENÍ 

Výcvik v motivačních rozhovorech pod vedením J. Soukupa 

11/2017 – 3/2018, 60h. 

 

TVS Fokus Praha 

10. 11. - 11.11.2014, Úzkost a úzkostné poruchy v našem životě a životě našich klientů-16h. 

 

NIDAR 

5.11.2014, ADHD jako specifická vývojová porucha-8h. 

 

Paramita 

20.5.2014, Zvládání emocí v sociálních službách-8h. 

 

Prev-Centrum 

13.5.2014, Práce s dětmi matek-uživatelek 

 

Life Support 

14. 9.2012, Kurz 1. pomoci, International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)-8h. 
 
 

Doplňující informace o pracovních zkušenostech 
 
2019 – dobrovolné mediační kurzy na Právnické fakultě. 
 

říjen 2013 - týdenní sebezkušenostní stáž v Terapeutické komunitě Karlov pro mladistvé a matky s 
dětmi. 

 
leden 2013 - exkurze v Domě světla. Seznámení s principy terénní práce v populaci MSM, se statistiky 
HIV pozitivní populace v ČR, s testováním, s chodem Domu světla. 

 
květen 2013 - exkurze v AIDS centru na Bulovce. Seznámení se systémem péče o HIV pozitivní, s 
chodem oddělení. 

 
září 2012 - týdenní stáž v nízkoprahovém zařízení Stage 5 Progressive o.s. Výměna použitého injekčního 
materiálu za nový, asistence v práci s motivací na konkrétním případu klienta, kontaktní práce s 
uživateli drog, ošetřování klientů, administrativní činnost. 
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červenec 2012 - týdenní stáž v rámci magisterského studia adiktologie v psychiatrické léčebně Červený 
Dvůr. Aktivní účast a zapojení v běžném programu léčebny - ranní komunity, volné tribuny, skupinové 
psychoterapie, arteterapie a terénní programy. 

 
2008 - 2011 - odborná praxe v rámci 3 letého bakalářského studia porodní asistence zejména na 
gynekologicko - porodnických odděleních nemocnic ÚPMD v Podolí a České Budějovice a. s, asistence u 
porodu drogově závislých matek ve fakultní Thomayerově nemocnici a gynekologicko - porodnické 
kliniky U Apolináře. Dále praxe na běžných odděleních nemocnice České Budějovice a. s. - psychiatrické, 
interní, chirurgické a neurologické oddělení. 

 
1.6. 2010 - 31. 8. 2010 - jazyková stáž v rámci pracovního pobytu, SAS Les Dryades, Francie 

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI 
 

Čeština - mateřský jazyk 

Angličtina - aktivní 

Francouzština - mírně pokročilý 

 
 

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI - UŽIVATEL 
 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Powerpoint - pokročilý 

Microsoft Excel - pokročilý 

 
 

DALŠÍ ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A ZÁJMY 
 

Velmi dobré komunikační a organizační schopnosti a schopnost empatie, dobrá sebereprezentace, 
flexibilita, tvrdá práce, sebe disciplína, vytrvalost, schopnost reálného pohledu na věc, schopnost 
vymezit se a dávat hranice. 

 
Zájmy: jóga, běh, lyžování, běžky, cestování, lezení, architektura, umění. 

 

 
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 

 

sk. B 


