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Ausbildung: 

 1992 – 2000 Philosophische Fakultät, 
Tschechisch und Literatur 

 2002 – 2003 Pädagogische Fakultät, 
Spezialpädagogik mit Musikunterricht bei 
Sehbehinderten  

 2012 – 20014 Pädagogische Fakultät, 
Sozialwissenschaften 

 Seit 2020: Pädagogische Fakultät, 
Spezialpädagogik 

Beruflicher Werdegang: 

2001 – 2008 Konservatorium J. Deyl und 
Mittelschule für Sehbehinderte 

2008 – 2011 Tanzkonservatorium Ivo Váňa -
Psoty in Prag 

2013 – 2019 Konservatorium J. Deyl und 
Mittelschule für Sehbehinderte 
(Spezialpädagogin und 
Stellvertreterin des Direktors) 

seit 2020 –  Spezialpädagogin an der ZŠNČP 

Was ich den Kindern anbiete: 

Ich habe langjährige Erfahrung mit Schülern mit 

spezifischem Bedarf (mit Sehbehinderten und 

Blinden) aber auch mit Lernstörungen wie 

Legasthenie, Dysgraphie, Dysortografie, 

Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität und 

Autismus-Spektrum-Störungen. Dazu kommen 

auch psychische Probleme, die oft mit großer 

Begabung verbunden sind. 

Als praktisch betrachte ich meine Verbindung mit 

dem Fach Tschechisch und meine reale 

Erfahrung als Lehrerin. Mein Ziel ist es, einen 

optimalen Weg für jeden Schüler im 

Ausbildungsprozess zu finden, der seiner 

individuellen Entwicklung entspricht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studium: 

 1992 – 2000 FF UK, jednooborově Český 
jazyk a literatura, učitelské zaměření 

 2002 – 2003 PedF, UK Speciální pedagogika 
v procesu hudebního vzdělávání zrakově 
postižených 

 2012 – 20014 PedF UK, Základy 
společenských věd 

 Od 2020: PedF UPOL Olomouc, Speciální 
pedagog 

Zaměstnání: 

2001 – 2008 Konzervatoř J. Deyla a střední 
škola pro zrakově postižené 

2008 – 2011 Taneční konzervatoř Ivo Váni -
Psoty v Praze 

2013 – 2019 Konzervatoř J. Deyla a střední 
škola pro zrakově postižené 
(speciální pedagog a zástupce 
ředitele) 

2020 – nyní speciální pedagožka na této škole 

Co dětem nabízím: 

Vycházím z mnohaleté zkušenosti se žáky s 

různorodými speciálně vzdělávacími potřebami, 

od zrakově postižených (včetně nevidomých) přes 

specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie...), ADHD, poruchy autistického 

spektra, k tomu se přidávající psychické problémy, 

vzhledem k mé činnosti v uměleckém školství 

často spojenými s výrazným nadáním. 

Za praktické považuji své propojení s předmětem 

český jazyk, kterému se věnuji po celý 

profesionální život, a reálné zkušenosti učitele. 

Mým cílem je pomoci nacházet optimální cestu 

vzděláváním pro každého žáka, přiměřeně jeho 

individuálnímu vývoji a výjimečnostem. 

 

  

 


