ŽIVOTOPIS
Osobní informace:
Jméno a příjmení: Jana Míchalová
Datum narození: 24.9.1972
Kontakt: jana.michalova@volny.cz
Aktuální praxe:
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20: Klinický psycholog – úvazek 0,2, garant
psychoterapie.
Masarykův onkologický ústav, Brno, Žlutý kopec 7: Klinický psycholog – úvazek 0,2, garant
psychoterapie.
Privátní psychoterapeutická praxe – zdravotnické zařízení, Brno, Kopečná 19: Klinický
psychology a psychoterapeut
Lektor – FSS Brno, Sdružení Práh Brno, Terapeutické centrum v JMK, LF MU - Ústav
psychosomatiky
Přehled praxe:
2010-dosud: Fakultní nemocnice Brno; Klinický psycholog: individuální psychoterapie, krizová
intervence, psychodiagnostika
2003-2009: Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Brno; Klinický psycholog: individuální
psychoterapie, skupinová psychoterapie, psychodiagnostika
2001-2002: Fakultní nemocnice Bohunice, Brno; Psycholog: individuální psychoterapie,
skupinová psychoterapie, psychodiagnostika
2000-2001: Poradenské centrum pro prevenci drogových a jiných závislostí, PPP Brno;
Psycholog: primární a sekundární prevence drogových a jiných závislostí, individuální
poradenství, skupinová práce s peer aktivisty, učiteli, vzdělávací pprogramy pro školní třídy aj.
Další pracovní aktivity:
2006-dosud: Soukromá psychoterapeutická praxe, Brno. Od 1.9.2020 poskytovatel zdravotních
služeb – klinická psychologie a psychoterapie
2015 – dosud – supervizní činnost: MC Heřmánek Olomouc, VNOL- odd. Detox, Sdružení Práh,
Terapeutické centrum v JMK, individuální supervize
2009-2010: Vedení privátní psychoterapeutické skupiny pro klienty s onkologickým
onemocněním

2007-dosud: Katedra psychologie, FSS, Brno: externí vyučující: Odborné semináře z oblasti
klinické psychologie a psychoterapie pro bakalářský a magisterský program (Psychologie
sexuality, Klinická psychologie v praxi, Trauma)
2017-dosud: Ústav psychosomatiky LF MU – externí vyučující: sebezkušenostní skupina pro
studenty LF
2002-dosud: Lektorská činnost- vzdělávání dospělých pro neziskový sektro, zdravotnictví aj.
(zvládání stresu, motivace, syndrom vyhoření, zvládání problémového klienta, asertivita,
komunikace, psychické trauma, motivace, koučování aj.)

Vzdělání:
1992-2000: Filozofická fakulta Masarykovy university Brno, obor Psychologie
1990-1992: Sociálně právní akademie (sociální pracovník)
1999-2003: Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog: Absolvovala výcvik v
gestalt psychoterapii (části experienciální, teoretická a nácviková s živou supervizí).
2009: Specializace v oboru Klinická psychologie – IPVZ MZ, Praha
2010: Funkční specializace v systematické psychoterapii – IPVZ MZ, Praha
Další vzdělávání:
2009, 2010: Kurz „Trauma I,II“ – 40 hod
V průběhu let mnoho workshopů a odborných seminářů a konferencí, např.:Workshopy Gestalt
terapie (Barley, Resnick, Resnicková, 2003, Levin, 2009, Resnick, Resnicková, 2011);
workshopy PBSP (Lucká, Kobrle 2010, 2011; Pesso 2011), skupinová arteterapie (Hoppe 2011)
aj.: práce s tělem, syndrom CAN, ps. diagnostické metody, rodinné konstelace, skupinové
supervize, sebepoznávací workshopy
Členství v odborných společnostech:

Česká společnost pro Gestalt terapii; Asociace klinických

psychologů
V Brně dne: 5.9.2020
Mgr. Jana Míchalová

