Curriculum Vitae
Mgr. Michal Žmolík
rok nar. 27.5.1977
bydliště: Na Valech 10, Praha 6
telefon: 605 020 101
email: m.zmolik@seznam.cz
www.michalzmolik.cz

Vzdělání


Univerzita Karlova, Fakulta Humanitních studií, FHS UK
Magisterské studium
Obor: Supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních …….…...…. září 06 - leden 09



Pražská vysoká škola psychosociálních studií,
Obor: Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii …......... září 02 - září 05



ANOA, Anglo- německá obchodní akademie ………………………......... září 95 - červen 99

Zaměstnání, částečné pracovní úvazky





Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10
Metodik prevence ..…….……………..……………........................……….….. září 14 - dosud
Základní škola Jana Masaryka, Praha 2
Školní terapeut, (psycholog) a supervizor ………...………….…...……...... duben 09 - dosud
Základní škola Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Školní terapeut, (psycholog), preventista SPJ a supervizor ……..……..... únor 07 – září 08
Dětský domov, Diagnostický ústav Dobřichovice,
Odborný vychovatel…………………………………..…………………..… listopad 05 - únor 07

Hlavní pracovní činnost, OSVČ
Vedení výcvikových programů
 Akreditovaný psychoterapeutický výcvik pro budoucí psychoterapeuty,
v psychodynamickém a deseinsanalytickém směru
Pražská Vysoká škola psychosociálních studií, PVŠPS............................. (2017 – dosud)
pozice: psychoterapeut, vedení psychoterapeutických skupin


Train The Trainers, Mezinárodní výcvik trenérů Simulační medicíny
Aesculap Akademie při B Braun Medical .................................................... (2017 – dosud)
(vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků)
pozice: trenér komunikace a supervizor



Akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách.. (červenec 2015 – dosud)
pozice: lektor
vyučované předměty: základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností,
asertivita, úvod do psychologie, psychopatologie, sociálně právní minimum,
metody sociální práce, prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby, krizová intervence



Akreditovaný rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání..................(červen 2016- dosud)
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pozice: lektor, vyučované předměty: psychologie a komunikace
Vzdělávání, lektorská činnost

























Živé vzdělávání (2020 – dosud)
1.lf UK a VFN (2019 – dosud)
(vzdělávání studentů v oboru všeobecné lékařství)
Rodinné Mosty (2019 – dosud)
Spolu Olomouc (2019)
Nakladatelství FORUM (2019 – dosud)
MAS Rozkvět (2018 – dosud)
VOX, a.s. (2018 - dosud)
ICT Pro, s.r.o. (2018 - dosud)
Zřetel, s.r.o. (2018 - dosud)
Institut vzdělávání, APSSCR, o.s. (2018 – dosud)
Sociální agentura o.p.s. (2017 - dosud)
Changerine, s.r.o. (2017 – 2019)
Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o. (2016 - dosud)
(vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků)
Vzdělávací studio Bořislavka (2016 - dosud)
Centrum komplexní péče Dobřichovice, s.r.o. (pobočka Sámova), (2014 - 2019)
(vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků)
Rodinné centrum Hvězdička (2017 - 2018)
Integrity consulting s.r.o. (2009 - 2016)
ACZ s.r.o, vzdělávací centrum (2003 - 2016)
Coworkingové centrum Letnice (2015 - 2016)
Centrum celoživotního vzdělávání Ing. Dany Steinové (2014, 2015)
Slovo 21, o.s. (2013 - 2015)
Otevřené srdce, o.s. (2013)
Casteam, s.r.o., institut kreativity a komunikace, vzdělávací agentura (2011)
Rozmarýna o.p.s. (2007 - 2009)

Supervize
(individuální i skupinová supervize, týmová i případová supervize)
 Oblastní charita Klatovy (2020 - dosud)
 MěÚSS Klatovy (2018 - dosud)
 Základní škola Jana Masaryka (2009 - dosud)
 Základní škola Jiřího z Poděbrad (2007 - 2018)
 Sirius o. p. s. (2014 – 2017)
 Slovo 21, o.s. (2013 - 2015)
 IREAS, institut pro strukturální politiku, o.p.s. (2013 - 2014)
 Rozmarýna o.p.s. (2007 - 2009)
 Dětský domov Jablonná v Podještědí (2007 - 2008)
 VOŠSP Jahodová (2007)
Psychoterapie
(Individuální i skupinová práce)
 Akreditovaný psychoterapeutický výcvik pro budoucí psychoterapeuty,
v psychodynamickém a deseinsanalytickém směru
Pražská Vysoká škola psychosociálních studií, PVŠPS (2017 – dosud)
 Alivio, psychoterapeutické centrum (2013 - dosud)
 Klinika Program Health Plus, s.r.o., zdravotnické zařízení (2010 - 2013)
(krizová intervence, psychoterapie a psychologické poradenství pacientům kliniky)
 Lektor a terapeut v ročním sociálně psychoterapeutickém programu
pro mládež (2006 - 2007)
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Teambuildingový outdoorový program
 Rozmarýna o.p.s. (2007 - 2009)
 ZŠ Jiřího z Poděbrad (2007, 2008)
 Agentura APK (2005)
Ostatní
 Slovo 21, o.s. (tvorba metodiky mentorů 2013 - 2015)
 IREAS, institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Projekt „Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol“ (publikační činnost)
Projekt „Jazyk - prostředek k rovným příležitostem“ (2013 - 2014)

Odborné vzdělávání (výběr)














Výcvik v Emotion-Focused Therapy ........................................................................... dosud
Základy koučování, Koučink centrum (16 hod)............................................................ 2019
Pokračovací „Krizová intervence tváří v tvář“, Remedium (96 hod)............................... 2018
Kurz „Vedení motivačních rozhovorů“,
Pražské centrum primární prevence (60 hod.)……………………………….….. 2016 - 2017
Kurz „Lektorské dovednosti“, Sociální agentura o.p.s. (24 hod.) ..................………… 2016
Kurz „Základní krizová intervence tváří v tvář“,
Remedium (34 hod.) ….......................................................................…...........……… 2015
Školení pro lektory probačního programu PUNKT rodina, Rubikon centrum z.s. …….. 2013
Seminář „Diagnostika třídních kolektivů “, Audendo, o.s. .….…………………............... 2011
„Trénink trenérů“, Integrity consulting, s.r.o. (16 hod.) . .………………..…………….…. 2011
Kurz „Krátký úvod do systemického přístupu
zaměřeného na manažerskou supervizi“, PhDr. Ivana Veltrubská (18 hod.) .…………. 2007
Individuální supervize ……..…………..…………………................................... 2006 - dosud
Skupinová supervize ……………………………...……………………………..… 2003 - dosud
Úplné psychoterapeutické vzdělání, (1 662 hod.)
čtyřletý psychoterapeutický výcvik v komunitní skupinové psychoterapii,
psychodynamický a daseinsanalytický směr …..…………….……….………….. 2002 - 2006

Přednášková a publikační činnost











„ Supervize je super vize!“ Braunoviny, 16.10.2020. https://www.braunoviny.cz/supervizeje-super-vize
„Jak psychologicky zacházet s chybou v simulační medicíně“. Přednáška
na1.Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Praha, 22.9.2020
„Jak jednat s verbálně agresivními rodiči“ Konference Nakladatelství FORUM „Bouřlivý
rok 19/20 pro ředitele škol“. Praha, 2.12.2019
„Asertivita v komunikačně obtížných situacích“. Braunoviny, 13.11.2018.
https://www.braunoviny.cz/asertivita-v-komunikacne-obtiznych-situacich
„Příčiny a podoby nesouladu ve spolupráci pedagoga a jeho asistenta“. Konference
Škola jako místo setkávání“, katedra Psychologie FF UK, 31.3.2017
„O nových kurzech Aesculap Akademie s lektorem Mgr. Michaelem Žmolíkem.
Braunoviny, 14.12.2016. https://www.braunoviny.cz/o-novych-kurzech-aesculap-akademies-lektorem-mgr-michaelem-zmolikem
„Přednosti a úskalí v komunikaci škola - rodič“. Konference „Škola jako místo
setkávání“, katedra Psychologie FF UK, 15.4.2016
„Škola – rodič – dítě“. Přednáška při projektu Business & Professional Women. 1.3.2016
„Atmosféra v pedagogickém sboru.“ Odborný měsíčník pro ředitele škol Řízení školy,
roč.12, č. 8, září 2015
„Supervize učitelů – Útržky kazuistik aneb náš život je i ve škole“
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Konference „Škola jako místo setkávání“, katedra psychologie FF UK, 17.4.2015
„Možnosti a meze soudržnosti pedagogického sboru jako týmu“
Konference „Škola jako místo setkávání“, katedra psychologie FF UK, 11.4.2014
„Vliv klimatu v pedagogickém sboru na přínos vzdělávací akce“
Konference Národního ústavu pro vzdělávání s podtitulem Faktory ovlivňující kvalifikaci
vzdělavatelů v odborném vzdělávání, 18.6.-19.6.2013
„Emoce“- host v pořadu Třináctka, rádio Regina, listopad 2011
„Bariéry v kontaktu mezi třídním učitelem a realizátorem intervence“
Konference Pražského fóra primární prevence, 6.5.2009

Ostatní






Organizace malého hudebního a divadelního festivalu ……….. jaro 2002, 2003, 2004
Pracovní pobyty „Work and Travel“ v USA ……………………….léto 2003, 2004, 2005
Řidičský průkaz A, B
Uživatelská schopnost PC
Anglický jazyk komunikativně
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