
M G R .  A D É L A  L A C I N O V Á
Curriculum Vitae

Vzdělání:

2013 – 2015 Psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Magisterský titul

2009 – 2013 Psychologie - Pedagogika, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Bakalářský titul

Kurzy a výcviky:

2020-dosud metodologická  část   systematického  psychoterapeutického  výcviku  v  Gestalt
terapii (rozsah 360 hodin;  Institut pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, akreditováno 
Evropskou asociací pro psychoterapii; ukončení červen 2023)

2018-2019 sebezkušenostní část systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt

terapii (rozsah 234 hodin)

2018 Kurz Všímavosti – Mindfullness Based Stress Reduction (rozsah 16 hodin v 8 týdnech; 
lektorka Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí Mgr. Kateřina Macháčková)

2017        Baumtest (rozsah 16 hodin; školení v rámci VS ČR)

2017 Seminář Identifikace příznaků radikalizace v prostředí věznic ČR (rozsah: 23 hodin; 
Policejní akademie ČR v Praze)

2016-2017 Motivační rozhovory (rozsah: 60 hodin; PhDr. Jan Soukup, Ph.D.; kurz akreditovaný 
MPSV ČR)

2016        Kurz zacházení s odsouzenými pachateli dopravních nehod (rozsah: 32 hodin; Centrum 
       dopravního výzkumu, Brno)

 2016 Školení Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených (rozsah 16 hodin; VS ČR)

2015 Základy psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem (rozsah 8 
hodin; Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava; kurz akreditovaný MPSV ČR)

2015 Systemický přístup k práci s krizí (rozsah: 100 hodin; Gaudia, Institut postmoderního 
vzdělávání, Praha; kurz akreditovaný MPSV ČR)

Pracovní zkušenosti

5/2020 – dosud
Mateřská a rodičovská dovolená

7/2018 – 5/2020; od 4/2022 formou DPP
Psycholožka Národního bezpečnostního úřadu
Posuzování  osobnostní  způsobilosti  a  bezpečnostní  spolehlivosti  fyzických  osob  v rámci
bezpečnostního  řízení;  provádění  psychologického  vyšetření  uchazečů  v  rámci  výběrového
řízení.



5/2018-6/2018; formou DPP do 8/2018
Psycholožka Národního ústavu pro vzdělávání, Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu
a prevenci rizikového chování
Kvalitativní  analýza  dat  ze  šetření  na  téma  Řešení  krizových  a  mimořádných  situací
v zařízeních ústavní a ochranné výchovy; tvorba tematické zprávy z tohoto šetření.

9/2015 – 4/2018
Psycholožka Oddělení výkonu vazby a trestu (Věznice Ostrov nad Ohří pro odsouzené muže
zařazené do věznice s ostrahou)
Poradenství  a  krizová  intervence  zaměřená  zejm.  na  zvládání  nadměrné  zátěže  spojené
s odnětím svobody s pachateli  různých druhů trestné činnosti  (násilná,  majetková,  drogová,
dopravní, sexuálně motivovaná).
Poradenství v oblasti snižování rizika recidivy (s uživateli návykových látek v rámci Poradny
drogové prevence či s odsouzenými s problémy se sebeovládáním a regulací emocí).
Lektorování  skupinového  terapeuticko-edukativního  programu  pro  pachatele  trestných  činů
v dopravě.
Psychodiagnostika zaměřená na hodnocení rizik a potřeb odsouzených.

Odborné stáže:

4/2015 (rozsah: 40 hodin)
Oddělení psychologických služeb Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

4/2015 (rozsah: 40 hodin)
Psychologická služba Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

3/2015 (rozsah: 8 hodin)
Psychologická služba Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

3/2015 – 5/2015 (rozsah: 40 hodin)
Pedagogicko-psychologická poradna při Gymnáziu J. G. Mendela, Brno

1/2015 (rozsah: 40 hodin)
Psychiatrická  klinika  Fakultní  nemocnice  Brno,  Oddělení  24 –  léčba  diagnóz  z okruhu
neurotických poruch a speciální program pro léčbu poruch příjmu potravy

12/2014 (rozsah: 40 hodin)
Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Brno: Klinika úrazové chirurgie – Spinální
jednotka;  Ortopedická  klinika;  Interní  hematologická  a onkologická  klinika;  Neurologická
klinika; Interní gastroenterologická klinika

12/2014 (rozsah: 40 hodin)
Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek


