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 www.koucjanickova.cz 

 +420 722 917 030 

 eva.janickova@email.cz  

 

 

 
PROFIL                  
 

Vystudovala jsem Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Další akreditované 
vzdělání jsem absolvovala formou praktických výcviků zaměřených na psychoterapii, mediaci, 
koučování, přičemž jsem současně spolupracovala se společností Psychoprofi. 

Působila jsem v oblasti obchodu a marketingu jako obchodní zástupce a merchandiser, také se 
věnuji realitní činnosti. 

V letech 2006 až 2020 jsem se věnovala sociální práci s ohroženými rodinami, včetně náhradní 
rodinné péče, v rámci neziskových organizací, dále jsem realizovala facilitace případových 
konferencí OSPOD. Pracovala jsem jako vedoucí brněnské Pobočky Fondu ohrožených dětí a byla 
jsem členkou komise pro sociálně-právní ochranu dětí na Magistrátu města Brna. V současné době 
spolupracuji s Centrem sociálních služeb Praha jako supervizor a odborný konzultant. 

V oblasti školství jsem externě vyučovala na gymnáziu a Vyšší odborné škole sociální v Brně, 
hostovala na JAMU, NEWTON University a lektorovala vzdělávání učitelů a školních inspektorů, 
realizovala supervize kariérových poradců a nyní působím na Magistrátu města Brna jako metodik 
pro spolupráci s rodinou. 

V letech 2016 až 2021 jsem pracovala pro Úřad vlády ČR (sekce pro lidská práva) a na 
Ministerstvu pro místní rozvoj jako mediátor/facilitátor a interní konzultant. Spolupracovala jsem 
také s Univerzitou Palackého v Olomouci jako odborný konzultant. Aktuálně působím jako 
facilitátor a odborný konzultant v Pražském inovačním institutu (Magistrát hlavního města Prahy) 
a v Participation Factory. 

Věnuji se také soukromé praxi – www.koucjanickova.cz – se zaměřením na koučování, supervizi, 
lektorování a poradenství (mediace/facilitace, krizová intervence, psychoterapie). Ve svém 
působení se specializuji na lidské zdroje, osobnostní a týmový rozvoj, komunikační dovednosti a na 
vztahovou problematiku v rodinném i profesním kontextu. Spolupracuji se společností Dalet jako 
lektor a spolutvůrce akreditovaného kurzu/výcviku Umění dialogu, s Centrem systemiky jako 
tvůrce a lektor kurzu Diverzita v komunikaci a se Systemickým institutem jako externí lektor 
výcviků. 
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Účastnila jsem se odborných zahraničních workshopů a také projektů v rámci mezinárodní 
spolupráce – Švýcarsko (včetně stáže a setkání se zástupci OSN a Mezinárodního institutu práv 
dítěte), Norsko – Island – Lichtenštejnsko a Německo (Cochemská praxe).  

Jsem spoluautorkou publikací „Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a 
rodinami”, „Aktuální otázky ochrany práv dětí. Informování dětí o jejich právech” a 
metodiky "Multidisciplinární specialista." 

 
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI  
 
Organizace  soukromá praxe / www.koucjanickova.cz 
Pozice   koučka, terapeutka, supervizorka, lektorka, mediátorka, facilitátorka 

- individuální a týmová supervize 
- supervize během/jako součást rozhovoru s klientem 
- facilitace (případové konference, skupinové akce, jednání apod.)/příprava na 

vyjednávání 
- psychoterapie individuální, párová i rodinná 
- life koučink 
- individuální profesní a rozvojový koučink 
- kurzy zaměřené na seberozvoj, koučink, komunikaci s klienty 

 
Datum   11/2021 - do současnosti 
Zaměstnavatel  Pražský inovační institut, z.ú. 
Pozice  facilitátor/odborný konzultant a lektor  
 
Datum   1/2021 - do současnosti 
Zaměstnavatel  Centrum sociálních služeb, Praha 
Pozice  supervizor/konzultační činnost týmů sociálních pracovníků a metodiků 
 
Datum   1/2020 - 8/2021 
Zaměstnavatel  ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj 
Pozice   mediátor/facilitátor/interní konzultant  

(Operační program Výzkum, Vývoj, Vzdělávání) 
 
Datum   11/2016 - 12/2019 
Zaměstnavatel  Úřad vlády ČR (sekce pro lidská práva) 
Pozice   mediátor/facilitátor/interní konzultant 

(Operační program Výzkum, Vývoj, Vzdělávání) 
 
Datum   9/2017 - do současnosti 
Zaměstnavatel  Magistrát města Brna  
Pozice   metodik spolupráce s rodinou – projekty OŠMT  

(2016/17 – externí lektor pro vzdělávání učitelů) 
 
Datum   4/2020 - 12/2020 
Zaměstnavatel  Univerzita Palackého v Olomouci 
Pozice   Zvaný expert pro inkluzivní vzdělávání  

(projekt iNSPiRO – inspirace v odlišnosti – supervizní a metodická podpora) 
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Datum   10/2018 - do současnosti 
Zaměstnavatel  Akademický ústav Karviná 
 
Pozice   supervizor, mediátor 
(projekt „Zvýšení kvality poskytovaných služeb NZDM OÁZA“, poradna Spolu – projekt „Děti 
rodičů, rodiče dětí“, „Standardizace sociální práce v poradenství - edukace rodičů v 
rozvodové/rozchodové situaci“) 
 
Datum   11/2019 - 10/2020 
Zaměstnavatel  Město Vsetín 
Pozice   odborný řešitel/supervizor, facilitátor aktivit Místního Akčního Plánu 
 
Datum   9/2021 – 4/2022 
Zaměstnavatel  ZŠ a MŠ Dolní Dubňany  
Pozice   sociální pedagog 

2020/21 - externí lektor 
 
Datum   6/2020 - 1/2021 
Zaměstnavatel  Spolek Pěstoun, Brno 
Pozice  sociální pracovnice 

2021 - do současnosti externí psychoterapeutka, lektorka odborných 
dovedností pro klasické i profesionální pěstouny  

 
Datum   5/2016 - 5/2020 
Zaměstnavatel  Skleněnka, Veselí na Moravě 
Pozice metodička, sociální pracovnice, psychoterapeutka, 

mediátorka/facilitátorka, lektorka odborných dovedností pro klasické i 
profesionální pěstouny  

 
Datum   2/2015 - 4/2016 
Zaměstnavatel  Trialog, Brno 
Pozice  sociální pracovnice pro profesionální pěstouny a lektorka odborných 

dovedností pro profesionální pěstouny  
 
Datum   1/2010 - 3/2016 
Zaměstnavatel  Fond ohrožených dětí, Brno 
Pozice  vedoucí pobočky, projektová pracovnice, mediátorka, psychoterapeutka, 

sociální pracovnice 
 

- vedla jsem tým 5 kolegů, zodpovídala za agendu pobočky  
- realizace projektu dotovaného EU, zodpovídala jsem za celý projekt, včetně 

vyúčtování a zajištění kvality poskytovaných služeb 
- v rámci řízení týmu jsem vedla intervizní případová setkání 
- jako sociální pracovník jsem se věnovala ambulantní a terénní práci 

s rodinami (ohrožené rodiny a pěstounské rodiny) 
- působila jsem jako členka komise pro sociálně-právní ochranu dětí na 

Magistrátu města Brna 
 

Datum   2009 - 14 
Organizace  Vyšší odborná škola sociální, Brno 
Pozice   pedagožka (externí spolupráce) 
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- vedla jsem odborné semináře se zaměřením na sociální komunikaci s klienty, 
koučink a individuální rozvoj 

Datum   2008 - 2009 
Organizace  Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola, Brno 
Pozice   pedagožka (externí spolupráce) 
 

- vedla jsem odborné semináře zaměřené na sociální politiku 
 
Datum   1/2006 - 12/2009 
Zaměstnavatel  Fond ohrožených dětí, Hodonín 
Pozice   sociální pracovnice, koordinátorka 
 

- věnovala jsem se ambulantní a terénní práci s  rodinami (ohrožené rodiny a 
pěstounské rodiny), koordinátorka pobočky v Hodoníně 
 
2001 - 2005  
mateřská dovolená 

 
Datum   2000 - 2001 
Zaměstnavatel  Sanha Polska (OSVČ) 
Pozice   asistentka ředitele 
 
Datum   3/1998 - 11/1999 
Zaměstnavatel  Danczek Teplice a.s. 
Pozice   obch. zástupce, marketing 

- obchodní zástupce a merchandiser pro oblast Jižní Morava a Jižní Čechy 
 

Datum   1995 - 98 
Zaměstnavatel  OSVČ  
Pozice   marketing (Tabák a.s., BVV aj.) 
 
Datum   2/1994 - 5/1994 
Zaměstnavatel  Komplet-Bau s.r.o., Brno 
Pozice   asistentka ředitele 
 
Datum   11/1992 - 1/1993 
Zaměstnavatel  Ozeka s.r.o., Brno 
Pozice   účetní, pokladní 

- vedení účetnictví a financí, organizační záležitosti 
 

 
VZDĚLÁNÍ, TRÉNINKY, WORKSHOPY, STÁŽE   

 

Studium 

§ Sociální pedagogika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, titul Mgr. 
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§ Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, UTB ve Zlíně, 
Doplňující pedagogické studium 

§ Sociální pedagogika, Univerzita Tomáše Bati Zlín, titul Bc. 

Kurzy a výcviky 

§ Sociálně-psychologický výcvik; Psýché Praha (40 hod.) 
§ Systemický přístup k práci s krizí; Gaudia Praha (100 hod.) 
§ Řešení konfliktu technikou mediace; Asociace mediátorů ČR (100 hod.) 
§ Systemická práce s párem a rodinou; ISZ Praha (200 hod.) 
§ Na řešení orientovaná terapie a poradenství – komplexní psychoterapeutický 

výcvik; Dalet Olomouc (710 hod.- výcvik schválen Českou 
psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro zdravotnictví) 

§ Výcvik koučování; Systemický institut, Asociace koučů ČR (90 hod.) 
§ Systemické koučování; NLP – Centrum systemiky (NLP Premier 

Practitioner Certification – zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně 
certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování – NLP 
Praktictitioner Certification a NLP New Code Practitioner Certification; 
NLP Organic Hypnosis Certification) 

§ Systemický přístup v pomáhajících profesích; Systemický institut, Asociace 
koučů (800 hod.) 

 

Workshopy a stáže 

§ workshop “Reteaming – úvod do koučování zaměřeného na řešení” (B. 
Furman, M.D., LTI, Finsko) 

§ supervize zaměřená na řešení v praxi s Benem Furmanem, MD, (Helsinki 
Brief Therapy Institute). 

§ stáž v rámci projektu švýcarsko-české spolupráce, výstupem studie 
inspirované zkušenostmi ze Švýcarska „Participace a nové přístupy při práci 
s ohroženými rodinami“ (ISBN 978-80-905598-1-3) 

§ spolupráce ČR-Island-Lichtenštejnsko-Norsko, výstupem studie „Aktuální 
otázky ochrany práv dětí. Informování dětí o jejich právech” (ISBN 978-80-
905598-3-7) 

§ spolupráce v projektu německo-české spolupráce – Cochemská praxe, 
výstupem metodika "Multidisciplinární specialista" a "Zavádění 
interdisciplinární spolupráce" 

§ workshop “Rodinná terapie jako dialogický tanec” (Jaakko Seikkula, Ph.D., 
Finsko) 

§ workshop “Systemická práce s dětmi a dospívajícími” (Dr. Ferdinand Wolf, 
Rakousko) 

§ workshop “Zázraky v terapii zaměřené na řešení s dětmi a dospívajícími“ (B. 
Furman, M.D. – LTI, Finsko) 

§ workshop “Eriksonovská hypnoterapie při práci s traumatem v klinické 
psychologii” (Robert McNeilly, MBBS – Austrálie) 

§ workshop “Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“, 
Terapeutická exelence – mimořádné výsledky v běžné terapeutické praxi” 
(S. D. Miller, Ph.D., USA) 

§ workshop “Obrat ke spolupráci v pomáhajících profesích” (Rocío Chaveste 
Gutiérrez, Ph.D., Mexiko) 
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DOVEDNOSTI A KOMPETENCE  
 

Jazykové dovednosti 

Czech – rodilá mluvčí 
English – A1 
German – A1 
Russian – A1 

 

PC Skills 

Řidičský průkaz skupiny B 
 
Zájmy a koníčky  

• sport, četba, divadlo, koncerty, cestování, vzdělávání, příroda 
 
 
 
 
 


