
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

 

1.  jméno příjmení titul: René Hůlek, Mgr. 

2.  datum narození: 20.11.1970 

3.  nejvyšší dosažení vzdělání, popřípadě 

další akadem. a věd. tituly a hodnosti 

UP Olomouc, Filosofická fakulta, katedra psychologie; 1992-

1998 

4.  současné pracovní zařazení: Školní psycholog 

5.  pracoviště  

 

 

- září 1998 – 31.8.2010  Dětský diagnostický ústav, Středisko 

výchovné péče, Základní škola a školní jídelna, Hradec 

Králové jako psycholog  

- 1.11.2010 – 30.4.2012 - školní psycholog 

- 2.5.2012 – 31.12.2013 - koordinátor projektu RAMPS-VIP 

III, MŠMT 

- 2.9.2013 – dosud – školní psycholog ZŠ a MŠ J.Gočára, 

Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové 

6.  počet let pracovní praxe: 17 let 

7.  praxe ve vzdělávání (školní výuka 

apod.), popřípadě v dalším vzdělávání 

ped. pracovníků  

 

2002 – Diagnostika problémové třídy při Pedagogickém centru 

v HK 

2005 – Šikana na území školy – projekt KÚ KHK 

2007 – Aplikační výcvik metody BSA  pro psychology PPP 

Olomouckého kraje 

2011 - „Podpora činností v oblasti prevence rizikového chování 

žáků v regionech Hradec Králové a Jičín“. 

2011 - "Udržitelnost specifické primární prevence ve školní třídě 

- třídní učitel jako lektor primární prevence ve své třídě" 

2014 - Rozvoj sociálních kompetencí učitele – CCV Pardubice 

2014 - Získávání nových informací a schopností v oblasti péče o 

dítě zahrnující sociálně-patologické jevy u dětí v náhradní 

rodinné péči a jejich prevence, zdravý životní styl dítěte 

2016 – Virtuální svět – Získávání nových informací a schopností 

v oblasti péče o dítě zahrnující sociálně-patologické jevy u dětí v 

náhradní rodinné péči a jejich prevence 

2016 – Šikana - Získávání nových informací a schopností v 

oblasti péče o dítě zahrnující sociálně-patologické jevy u dětí v 

náhradní rodinné péči a jejich prevence 

8.  Další významné údaje 

 

- v roce 2003 ukončen komplexní sebezkušenostní výcvik v 

 Integrativní psychoterapii (625 hodin) v Institutu pro 

integrativní psychoterapii a psychologické poradenství 

Olomouc (IPIPAPP) 

- výcvik rodinné terapie (40 hodin) 

- výcviky a kursy v psychodiagnostice dětí a dospělých se 

zaměřením na projektivní metody 

- výcvik v prevenci a řešení agresivního chování a šikanování 

se zaměřením na zkvalitnění a podporu komunikace 

v menších skupinách 

- dílčí výcviky v oboru psychoterapie (neverbální techniky, 

dynamika skupiny) 

- absolvent aplikačního (2004) a analytického (2006) výcviku 

v metodě BSA, 300 hodin 

- supervize (PhDr.A.Šimek – indiv., PhDr.D.Dobiášová –

skupinová, Balintovská skupina; Mgr.M.Žmolík – indiv. 

superv. pro škol. psychol., PhDr.Fr.Kučera - skupinová) 

- Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I, 80 

hodin, 12/2014 

- Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE- 

Basic, 80 hodin, 05/2015 

- Individuální supervize PhDr. Fr.Kučera, 2019-2021 

- Základní kurz Rorschachovy metody, Institut 

psychologických služeb, 156 hodin, 2019-2020 


