
 

Odborný životopis –  Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. 

 

Vzdělání 

 Filozofická fakulta UK, katedra pedagogiky, obor: Sociální pedagogika, titul Mgr. (2013) 

 Filozofická fakulta UK, katedra pedagogiky, obor: Pedagogika, titul Bc. (2009) 

 Soukromá VOŠ sociální v Jihlavě, obor: Sociální práce (2001) 

 Gymnázium Vlašim (1998) 

 

Kurzy a výcviky 

 IVGT, Psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (800 hod.) (2010 – dosud) 

 o.s. Prev-Centrum Praha, Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (110 

hod.) (2009) 
 Remedium Praha, Kurz základní krizové intervence (51 hod.) (2007) 

 Skálův institut, Sebezkušenostní výcvik ve speciálních výchovných technikách (259 hod.) (2007) 

 Skálův institut – sekce Primární prevence,Primární prevence drogových a jiných závislostí (96 hod.) 

(2004), PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. Magdaléna Frouzová 

 PdF MU Brno, Alternativní formy výuky prevence sociálně patologických jevů (280 hod.) (2003) 

 Pražská psychoterapeutická fakulta, Kurz komunikačních dovedností v práci s dospívajícími 

(17hod.), PhDr. V. Masáková 

 Pražská psychoterapeutická fakulta, Kurz relaxačních technik (17 hod.), PhDr. G. Langošová 

 Pražská psychoterapeutická fakulta, Kurz diagnostiky a léčby závislostí (12 hod.) (2002), MUDr. P. 

Popov 
 Pražská psychoterapeutická fakulta, Kurz taneční terapie (17 hod.) (2001), Mgr. B. Kolínová 

 Pražská psychoterapeutická fakulta, Kurz skupinové psychoterapie (12 hod.) (2001), PhDr. J. 

Růžička,Ph.D. 

 Soukromá VOŠ sociální, Kurz personalistiky (140 hod.) (2001) 

 Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna,Praha 8, Kurz primární prevence sociálně 

patologických jevů (44 hod.) (2000) 
 

Praxe 

 Recenzentka Kliniky Adiktologie (2009 – dosud) 

 Vedoucí Centra primární prevence Semiramis o.s. (2006 – dosud) 

 Certifikátorka programů primární prevence rizikového chování (2006 – dosud) 

 Kontaktní sociální pracovnice v Centru prevence klub VrakBar Jihlava (2001 – 2006) 

 

Výcviková, výuková a lektorská činnost 

 Vedoucí lektor a odborný garant Specializačního studia pro školní metodiky prevence při Centru 

primární prevence Semiramis o.s. (2010 – dosud) 

 Odborný příspěvek na AT konferenci ve Špindlerově Mlýně (2010) 

 Odborný příspěvek na Konferenci primární prevence v Hradci Králové (2009, 2013) 

 Vedoucí lektor Kurzu pro realizátory programů primární prevence o.s. Prev-Centrum Praha (2009 – 

2010) 

 Odborný příspěvek na Konferenci primární prevence rizikového chování PPRCH Praha (2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013) 

 Lektor dlouhodobého vzdělávacího programu pro školní metodiky prevence (Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje) (2007 – 

dosud) 

 Lektor vzdělávacích programů pro peer skupiny (KHS Jihlava) (2002 – 2006) 

 Lektor vzdělávacích programů pro školní metodiky prevence (ZÚ Jihlava) (2005)  

 Lektor vzdělávacích programů pro dlouhodobě nezaměstnané (PÚ Jihlava) (2004) 

 
 

 
 

 



Členství v organizacích, společnostech a pracovních skupinách 

 Členka pracovní skupiny RVKPP pro tvorbu akčního plánu a strategie protidrogové politiky (2009 – 

dosud) 

 Členka Programového výboru PPRCH (2009 – dosud) 

 Členka pracovní skupiny primární prevence města Mladá Boleslav (2008 – dosud) 

 Členka Protidrogové komise města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (2007 – 2010) 

 Členka pracovní komise primární prevence (pracovní skupina pro plnění úkolů “Zdraví 21”) 

Středočeského kraje (2007 – 2010) 
 Členka mezioborové pracovní skupiny Královéhradeckého kraje (2011 – dosud) 

 Členka České asociace adiktologů (2013 – dosud) 

 Členka expertní skupiny Nadace Sirius pro oblast primární prevence ohrožení rodiny (2013 – 

dosud) 

 Členka Společnosti psychosomatické medicíny ČLS J.E.P. (duben 2014 – dosud) 

 
 

Publikační činnost 
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V Mladé Boleslavi dne 26.10.2014 
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