PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU
Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno
Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno
Název studijního programu: Dramatická umění
Jméno a příjmení: Simona Hlínová
Tituly: Mgr.
Rok narození: 1970
Rozsah pracovního úvazku: 1,0
Další zaměstnavatel: není
Přednášející: ano
Školitel: ne
Člen oborové rady: ne
Přednášky v předmětech:
BcA 1.ročník - Praxe ve volnočasovém zařízení, 2.ročník - Sociální komunikace, 3.ročník Soustavná praxe na II.st. ZŠ, Rozborový seminář k praxi,
Předměty osobní specializace - Praxe II
MgA 1.ročník - Pedagogická práce ve speciálních zařízeních, Praktická cvičení s I.roč. a třídou
1.st.ZŠ, Praxe, Seminář k praxi, 2.ročník - Praxe, Seminář k praxi
Předměty osobní specializace - Praxe II,
Kombinované studium BcA 2.ročník – Sociální komunikace, 3.ročník – Ukázkové hodiny,
1.,2.,3.,4.ročník - Praxe
PhD --Dosažené vzdělání:
1989 – 1993 Pedagogická fakulta UK Praha
• Magisterské vzdělání v oboru Vychovatelství pro osoby vyžadující zvláštní péči se zaměřením
na psychopedii a etopedii
1995
Pedagogická fakulta UK Praha
• Rozšiřující vzdělání učitelství pro osoby vyžadující zvláštní péči se státní zkouškou
z logopedie
Údaje o praxi od VŠ:
1993-1996
speciální pedagog na ZvŠ Sekaninova 1, Brno
1996-2000
etoped – středisko výchovné péče při ZvŠ Štolcova, Brno
1994-2001
vedení divadelního souboru „Zvláštní divadlo“
1996 – dosud pedagog DIFA JAMU

Nejvýznamnější tvůrčí aktivity od ukončení VŠ:
Publikace: vytvoření studijních materiálů dvoustupňového vzdělávacího programu pro terénní
sociální pracovníky - Školský systém v ČR,2005
Přednášková činnost: Přednášky v rámci dvoustupňového vzdělávacího programu pro terénní
sociální pracovníky 2005- 2008 :
- Školský systém v ČR a volnočasové aktivity dětí a mládeže
- Psychologie práce v pomáhající profesi
- Komunikační dovednosti I, II
- Kazuistický seminář I, II

Působení v zahraničí: --Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let: --2007 – dosud kandidát psychoterapie (obsahem studia je individuální psychodynamická
psychoterapie )
Působení v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích:
Drom, o.p.s. – externí spolupráce - supervize v rámci programu Vzdělávání terénních sociálních
pracovníků
Školitel obhájených disertačních prací: ne
Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení na VŠ: --Rok udělení: ---

