
ŽIVOTOPIS 
 

Jméno a příjmení:  Mgr. Barbora Dědičová 

Datum narození:  16.10.1976 

Stav:    Vdaná 

 

1991 - 1995: Střední zemědělská škola, ukončena maturitou. 

09/1995 - 09/1997: Vyšší odborná škola, obor všeobecné humanitární poradenství. 

09/1997 - 01/2000: Vyšší odborná škola sociálně právní, ukončena absolutoriem (Dipl.soc. 

pracovník). 

10/1998 – 09/2003 : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, obor Psychologie a 

speciální pedagogika, ukončena státní závěrečnou zkouškou. 

 

Dosavadní praxe: 

1995 - Stáž v pedagogicko - psychologické poradně. 

1996 - Stáž v domově důchodců 

1998 - Práce v chráněné dílně s dětmi s kombinovaným postižením. Stáž ve speciální škole 

pro žáky s více vadami. Vedoucí na letním táboře zaměřeném na dramatickou výchovu. 

Služby osobní asistence tělesně postižené vozíčkářce. 

1996 - 2001 Každoroční praxe na táborech se zdravotně postiženou mládeží (klienti ve věku 

15 – 26 let s kombinovaným postižením – mentálním a tělesným). 

05/1997 – 04/2002:  Linka bezpečí, konzultant, supervizor. 

09/2002 – 09/2004:  Pedagogicko-psychologická poradna, psycholog, okresní metodik 

preventivních aktivit. 

10/2004 -8/2007 : Mateřská dovolená  

9/2006 – 6/2007:  SOŠ Velvary, pedagog 

8/2007 – 8/2010:  Mateřská dovolená 

9/2009 – 7/2010: ROSA Kladno, psycholog, terapeut 

8/2010 – dosud: Pedagogicko-psychologická poradna, psycholog, terapeut 

9/2011 – dosud: Občanské sdružení - Prevence ve škole, vedoucí psychoterapeutické péče 

11/2012 – 4/2013 SPC pro děti s vadami řeči, psycholog 

5/2013 – dosud: Centrum pro rodinu Vega, Kladno – psycholog, speciální pedagog, 

rodinný terapeut 

 

Školení a semináře: 

1996 - Školení vedoucích táborů se zdravotně postiženými dětmi. Intenzivní kurz znakové 

řeči. 

1997 - Autogenní trénink dle Schulze. Výcvikový kurz konzultantů Linky bezpečí v tel. 

krizové intervenci. 

1999 - Výcvik ve vedení kooperativního a konstruktivního psychoterapeutického rozhovoru. 

Výcvik  v základech Rogersovské terapie. 

2002 – Sociálně psychologický zážitkově orientovaný výcvik. Kurz pro začínající psychology 

ve školství. Diagnostika třídních kolektivů.  

2003 – Test stromu. Kurs psychorelaxačních technik. Nové náboženské směry a duchovní 

manipulace. Soudy pro děti do 15 let a mladistvé. Krajská konference protidrogové politiky – 

služby a programy ve Středočeském kraji. Luscherův barvový test.   

2006 -2009 : Výcvik v rodinné terapii  (Institut rodinné terapie Praha). 

6/2011 – 6/2013: Supervize rodinné terapie 

 


