
ŽIVOTOPIS

Osobní údaje

Jméno a příjmení Mgr. Pavlína Junová

Rok narození 1986

Vzdělání

Dosažené vzdělání  

2012 Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta

Psychologie (jednooborová, prezenční forma)

Specializace: Klinická psychologie

Dosažený titul: Mgr.

2014 Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika (kombinovaná forma)

Specializace: Etopedie

Dosažený titul: Mgr.

2011 Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika (prezenční forma)

Specializace: Etopedie, Psychopedie

Dosažený titul: Bc.

Pracovní zkušenosti

Aktuální zaměstnání

od roku 2021 Psychosomatické centrum Praha

Pracovní pozice: psycholog - psychoterapeut

Náplň práce: individuální psychoterapie dospělých

od roku 2016 Triangl - centrum pro rodinu, Praha

Pracovní pozice: psycholog - terapeut

Náplň práce: individuální terapie dětí, dospívajících a dospělých, skupinová terapie,

                        psychologické poradenství

od roku 2017 Aufori, o.p.s. 

Pracovní pozice: psycholog - supervizor

Náplň práce: podpůrná supervize týmu sociálních pracovníků a pedagogů

od roku 2018 Soukromá terapeutická praxe - párová terapie



Předchozí zaměstnání

2016 - 2020 Intervenční centrum Pardubice

Pracovní pozice: dětský psycholog

Náplň práce: krizová intervence, individuální terapie pro děti ohrožené domácím násilím, 

                        rodičovské poradenství

2012 - 2016 Středisko výchovné péče Pyramida, Pardubice - Rybitví

Pracovní pozice: psycholog

Náplň práce: psychodiagnostika, individuální a skupinová terapie, 

                        práce s rodinou, dětmi a mládeží, relaxační techniky, vedení komunity

2012 ZŠ Benešovo náměstí Pardubice

Pracovní pozice: školní psycholog

Náplň práce: psychologické poradenství, práce s třídními kolektivy, krizová intervence, 

                        preventivní programy, rodinné poradenství, podpora učitelů

2011 - 2012 MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno, Kociánka - Domov pro osoby se zdrav. post. Tereza

Pracovní pozice: asistent pedagoga

Náplň práce: asistence u žáků se střední a těžkou mentální retardací

                        a s kombinovaným postižením více vad

Vzdělávání, supervize

Dlouhodobé kurzy

2013 - 2018 IVGT Praha: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii

2019 - 2021 IVGT Praha: Postgraduální výcvik - Gestalt terapie pro děti a dospívající

Případové supervize

2015 - 2019 MUDr. Elena Křivková

od roku 2019 MUDr. Jan Roubal

Zahraniční stáže

jarní semestr 2010 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Psychologie, Německo

Dobrovolnické aktivity

od roku 2013 Bílý kruh bezpečí

Náplň činnosti: psychologická pomoc obětem trestných činů

Zájmové aktivity

2021 Základní kurz herectví, lektorka: MgA. Markéta Pellarová, rozsah: 21 hodin

Vlastnosti

schopnost práce v týmu, spolehlivost, sebereflexe, otevřenost novým zkušenostem, kreativita

Jiné znalosti

 řidičský průkaz skupiny B

 Německý jazyk - pokročilá znalost, Anglický jazyk - mírně pokročilá znalost


