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Průběh zaměstnání 
1961 - 1968  učitelka zvláštní školy Praha 5 
1969 – 1981 odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky PedF UK Praha 
1982 – 1989 vědecká pracovnice Evropského informačního centra UK Praha 
1990 – 1994  docentka na katedře speciální pedagogiky a 
   proděkanka pro zahraniční styky PedF UK Praha 
1995 – 2000  vedoucí katedry speciální pedagogiky PedF UK Praha 
2001 - 2007  docentka na katedře speciální pedagogiky a 
   proděkanka pro zahraniční styky PedF UK Praha 
Odborné zaměření 

Ve své edukační, publikační, výzkumné, přednáškové i osvětové činnosti se věnuje 
problematice osob s mentálním postižením, s užším zaměřením na jejich výchovu a kvalitu života. 
Účastnila se mnoha vědecko-výzkumných projektů, souvisejících kromě mentální retardace  
a příbuznými speciálně pedagogickými tématy, též s celoživotním vzděláváním učitelů, reformou 
školství po roce 1990. Toto zaměření je patrné v její publikační a ediční činnosti.  V poslední době 
připravila k vydání společnou publikaci autorů Černá, Kainová, Strnadová, Šiška, Titzl, která vyšla 
v roce 2008 pod názvem „Česká psychopedie“.  

Svoji odbornou činnost na PedF UK vždy spojovala s praxí.  Po založení České logopedické 
společnosti prof. M. Sovákem vedla její psychopedickou sekci, která se posléze osamostatnila jako 
Psychopedická společnost, jejímž posláním je zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků 
pracujících pro podporu osob s mentálním postižením. Včele společnosti stála po mnoho let, 
v současné době je čestnou předsedkyní. Vedle zaměření na vzdělávání odborníků spolupracovala 
úzce s rodinami osob s mentálním postižením. Od založení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
(nyní Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením) se na jeho činnosti aktivně podílela - dvě 
funkční období jako jeho předsedkyně.  

Za svoji všestrannou činnost získala několik domácích i zahraničních ocenění. Nejvýznamnější 
z nich je cena Kennedyho Nadace (USA) – „The 2000 Kennedy Foundation International Award in 
Mental Retardation – The Leadership in Education Award“, v poslední době pak Cenu ministra 
zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů (2008).  
 
Členství v odborných radách 
 Čestná členka vědecké rady PedF UK Praha od r. 1991 
 Předsedkyně redakční rady časopisu Speciální pedagogika od r.1994  
 Členka redakční rady časopisu Pedagogia e vita /Itálie/ od r. 1995 
 Členka redakční rady časopisu European Journal on Mental Disability /Francie/od r. 1996 
 Národní koordinátorka pro ČR - International Partnership of Service -Learning /USA/ od r. 1995 
 Předsedkyně Oborové rady pro speciální pedagogiku od r. 1991 

 
 


