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PaedDr. Hana Šmejkalová 
Kandidátka na členku výboru Somatopedické společnosti, z.s.    

Profesní zkušenosti:  
- učitelka,speciální pedagog Dětský denní rehabilitační stacionář, Praha 10 (1980 -1986) 
- odborná asistentka PedF UK Praha, katedra speciální pedagogiky (1986 – 1996) 
- IPPP ČR, Praha 9 - vedoucí oddělení speciální pedagogiky a výzkumu, speciální pedagog 
pro oblast výzkumu se zaměřením pro zdravotně postižené (1996 – 2012) 

Současná praxe:  
- NÚV, odborný pracovník, od r. 2015 vedoucí oddělení DVPP  

Účast v projektech a odborná činnost: 
- zpracování a realizace grantů a projektů MŠMT ČR, ESF – OP RLZ, VK, OP VVV  
- zpracování recenzí a oponentních posudků např. GAUK 
- členka výboru Somatopedické společnosti  
- členka akreditační komise pro DVPP na MŠMT 
 

 

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 
Kandidátka na předsedkyni výboru Somatopedické společnosti, z.s.    

Profesní zkušenosti:  
- učitelka, speciální pedagog ve specializované třídě pro žáky se specifickými  
  poruchami chování, Praha 4 (1986-1989)  
- učitelka málotřídní ZŠ v Dolních Měcholupech (1990-1997) 
- odb. asistent (1998-2007), docent (2008-dosud) a zástupce vedoucí katedry speciální 
pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Publikační, vzdělávací a výzkumná činnost v oboru: 
- autorka a spoluautorka 6 monografií, řady odborných článků a kapitol  
  v odborných knihách v tuzemsku i v zahraničí  
- odb. garant pregraduálních studijních programů SPPG, lektorka programů DVPP 
- řešitelka výzkumných projektů (GA ČR, GA UK) se zaměřením na oblast pedagogické  
  asistence, vzdělávání žáků s mozkovou obrnou, přechody žáků se zdravotním  
  postižením do vyšších stupňů škol a do běžného života 
- autorka a řešitelka OPVK, OPPA a OPPPR projektů (2010- dosud)  

Členství v odborných organizacích a radách:  
- předsedkyně Somatopedické společnosti, o. s.  
- členka Oborové rady společenských věd Grantové agentury Univerzity Karlovy  
- členka Oborové rady speciální pedagogiky PedF UK 
- členka Oborové rady speciální pedagogiky PedF MU 
- členka pracovní komise rektora UK pro studenty se speciálními potřebami 
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PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D. 
Kandidátka na členku výboru Somatopedické společnosti, z.s. 

Profesní zkušenosti: 
- učitelka, speciální pedagog MŠ, ZŠ Jedličkův ústav Praha 2 ( 1983-1992) 
- speciální pedagog na oddělení neurologie, onkologii, psychiatrii a současně v Centru    
  komplexní péče pro děti s poruchami vývoje  v ZŠ FN  Motol  (1992 – 1997) 

Současná praxe: 
- od roku 1997 ( dosud) v SPC Jedličkův ústav jako poradenský pracovník se zaměřením na 

integraci dětí, žáků a studentů s tělesným postižením do systému standardního vzdělávání 

Účast v projektech: 
- projekt Magistrát HMP, 2012; Ramps II, 2015; v současnosti KIPR 

Publikační činnost: 
- podíl na vytváření metodik: 
Katalog pro asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným 
postižením nebo závažným onemocněním 
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného 
postižení nebo závažného onemocnění 

Členství v odborných organizacích:  
- členka výboru Somatopedické společnosti, podílí se na vedení sekce škol pro žáky 

s tělesným postižením a na organizaci Diagnostických dnů Somatopedické společnosti v 
JÚŠ  
  

 

 

PaedDr. Iva Křivánková  
Kandidátka na členku výboru Somatopedické společnosti, z.s.  
 Profesní zkušenosti:  

- učitelka, MŠ Podolská, Praha 4 (1983-1984)  
- učitelka, Speciální MŠ při Thomayerově nemocnici, Praha 4 (1988-1993)  
- ředitelka Speciální MŠ při Thomayerově nemocnici, Praha 4 (1993-2004)  
- ředitelka ZŠ a MŠ při Thomayerově nemocnici, Praha 4 (2005- dosud)  

Účast v projektech a odborná činnost:  
- zpracování, realizace a vedení grantů OPVK, OPPA, OPPPR  
- přednášková činnost (Firemní školky, Dětská hra pro zdravotníky) ¨ 
- odborný garant praxí studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  

Členství v odborných organizacích:  
- členka výboru Somatopedické společnosti, vedoucí sekce škol při nemocnicích 
- členka Asociace speciálních pedagogů  
- práce v expertní skupině Somatopedické společnosti pro legislativní podmínky fungování 

škol při zdravotnických zařízeních 
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Mgr. Antonín Herrmann  
Kandidát na člena výboru Somatopedické společnosti, z.s.     

Profesní zkušenosti:   
- sanitář (Jedličkův ústav 1973 -1976)  
- vychovatel (Jedličkův ústav 1976 -1990)  
- učitel 1. stupně ZŠ (Jedličkův ústav a školy 1990 -2003)  
- ředitel ZŠ a SŠ (Jedličkův ústav a školy 2003 – dosud)  

Současná praxe:   
- Jedličkův ústav a školy – ředitel ZŠ a SŠ 
- přednášková činnost pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
- odborný garant praxí studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
- organizace Diagnostických dnů Somatopedické společnosti v JÚŠ  

Členství v organizacích:  
- Nadace Jedličkova ústavu – místopředseda správní rady Nadace JÚ  
- člen výboru Somatopedické společnosti, vedoucí sekce škol pro žáky s tělesným 

postižením  

 
Mgr. Helena Hrbáčová  
Kandidátka na členku výboru Somatopedické společnosti, z.s.     
 
Profesní zkušenosti:   

- učitelka, základní škola (1975-1978)  
- učitelka, střední odborné učiliště (1982- 1987)  
- požární technik, stavební bytové družstvo (1987-1989)  
- vychovatelka, domov mládeže (1990-1994)  

Současná praxe:   
 - ředitelka, Základní a Mateřská škola při lázních, Klimkovice (1990-dosud)  

Členství v odborných společnostech: 
členka Somatopedické společnosti od roku 1995, členka výboru od roku 2005  
autorka a správce kompletní evidence škol při zdravotnických zařízeních  
organizátorka dvou seminářů v Sanatoriích Klimkovice  

Účast v projektech  
- „Międzynarodowa matematyka na wesoło“  v rámci eTwinning   
- „Matematika hravě“ v rámci eTwinning       
- EU Peníze školám   
- EU Restart - tablety do škol  

Publikace  
- eTwinning je pro každého - článek k 10. výročí eTwinninu (je možné se zapojit i se 

znevýhodněnými žáky)   
Ostatní  

- práce v expertní skupině Somatopedické společnosti pro legislativní podmínky 
fungování škol při zdravotnických zařízeních 
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Mgr. Eliška Ježková  
Kandidátka na členku výboru Somatopedické společnosti, z.s.     

 Profesní zkušenosti:   
- učitelka, zvláštní škola Praha (1984-1985)  
- učitelka, zvláštní škola Jeseník (1985 - 1987)  
- odborný pracovník - speciální pedagog pedagogicko-psychologické poradny Šumperk 

(1987-1992)  
Současná praxe:   

- ředitelka, Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., 
Jeseník (1992 – dosud)  

Účast v projektech a odborná činnost: 
- zpracování a realizace grantů a projektů  MŠMT ČR, ESF – OPVK, KÚ v oblasti podpory 

EVVO, sportu, prevence rizikového chování  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
Členství v odborných společnostech: 

- členka Somatopedické společnosti od roku 1994  
- členka Asociace ředitelů základních škol (několik let)  
- členka Sdružení speciálních škol a zařízení Olomouckého kraje, z.s.  
- členka Spolku při škole v lázních   
- členka správní/dozorčí rady Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a 

mateřské školy logopedické Schola Viva o.p.s., Šumperk (1998-dosud)    
Publikace  

- článek v Učitelských novinách „Jiná základní škola – Co obnáší práce ve škole při dětské 
léčebně“ (2007)   

Ostatní  
- práce v expertní skupině Somatopedické společnosti pro legislativní podmínky fungování 

škol při zdravotnických zařízeních  

 
Mgr. Blanka Kovandová  
Kandidátka na členku výboru Somatopedické společnosti, z.s.     

 Profesní zkušenosti:   
- učitelka Základní školy  T.G. Masaryka, Borohrádek, (1989 -1999)  
- učitelka, speciální pedagog, zástupce ředitele školy Základní škola, Hradec Králové (1999 – 

2009)  
- asistentka odboru, vedoucí oddělení KÚ KHK (1999 – 2012)  

Současná praxe:   
- ředitelka Základní školy a Mateřské školy při Fakultní nemocnici, Hradec Králové 
- organizátorka každoročních celonárodních setkání učitelů škol při nemocnicích v rámci 

Hradeckých pediatrických dnů v Hradci Králové konaných pod záštitou České pediatrické 
společnosti ČLS JEP, LF UK v Hradci Králové, Fak. nem. Hradec Králové, České asociace 
sester v Hradci Králové a Somatopedické společnosti 

Členství v organizacích: 
- členka Somatopedické společnosti, práce v expertní skupině Somatopedické společnosti 

pro legislativní podmínky fungování škol při zdravotnických zařízeních 
 


