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Jsem členkou akademické obce již více než 25 let a byla jsem u zrodu Fakulty 

zdravotnických věd, která za tato léta prošla výraznými změnami, jak na poli 

akademickém tak i vědecko-výzkumném. S odstupem času jsem si vědoma 

hodnot, jednotlivých akademiků, kteří přinášeli a stále přinášejí na naši fakultu 

své know-how a tím ji pořád formují. V průběhu let se z FZV stala svébytným 

subjektem UP Olomouc. V rámci vzdělávání nelékařských oborů jsme velmi 

konkurenceschopnou entitou v národním měřítku a postupně budujeme svoji 

pozici i na mezinárodní úrovni.  

A proč kandiduji do akademického senátu UP? Vnímám to jako svou vnitřní povinnost vůči své alma 

mater, která v této, pro ni tak turbulentní době, potřebuje opět nastolit důvěru jak mezi akademiky a 

vědci navzájem, tak mezi UP samotnou a vnějším světem. Akademický senát vnímám jako významný 

samosprávný orgán univerzity, a zároveň díky podstatnému zastoupení studentů také jako jeden z mála 

prostorů, kde si budoucí generace elity naší společnosti může na vlastní kůži prožít účast na správě věcí 

veřejných. Na půdě akademického senátu bychom měli jako zástupci akademiků celé univerzity jít 

mladé generaci příkladem a to jak v racionálním řešení již nastolených problémů, se kterými se 

momentálně univerzita potýká, tak na poli rozpočtu a financování jednotlivých fakult a univerzitních 

orgánů a také na komunikaci a spolupráci napříč fakultami. 

Vzhledem k mému působení i v akademickém senátu FZV, v případě mého zvolení, vidím toto 

propojení jako velice efektivní způsob funkční zpětné vazby mezi akademickou obcí fakulty a senátem 

UP. 

Za samozřejmou považuji podporu zájmů a upevnění pozice FZV v celouniverzitním měřítku, úzkou 

spolupráci dalších senátorů za FZV a transparentní jednání. 
 

Stručný životopis: 

Narozena 25. 8. 1976 v Banské Bystrici, maturovala 1994 v Olomouci 

1994 – 1999 studium Fyzioterapie, FTK UP v Olomouci –  Bc.   

1996 – 1998 studium britské literatury a TESOL, Goshen College, Goshen, IN, USA – B.A. 

1999 – 2001 studium Fyzioterapie, FTK UP v Olomouci – Mgr.  

2001 – 2004 postgraduální studium v oboru Kinantropologie, FTK UP v Olomouci, disertace 

vypracována pod vedením Doc. MUDr. Pavla Stejskala, CSc. na téma Využití spektrální analýzy 

variability tepové frekvence u pacientů s úzkostnými poruchami. 

V letech 2003 – 2008  odborný asistent, katedra  fyzioterapie LF UP Olomouc 

V letech 2008 – nyní odborný asistent, ústav fyzioterapie FZV UP Olomouc 

Od roku 1998 praxe v oboru fyzioterapie na různých státních i soukromých pracovištích 

Od roku 2017 se aktivně podílím na tvorbě nového studijního programu Physiotherapy a jsem jeho 

praktickou garantkou  

Od roku 2019 jsem členkou AS FZV UP 

Jsem vdaná a mám 3 děti. 


