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Jméno: PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.  

Datum narození: 8.11.1982 v Praze  

Kontakt: 777 212 908, info@vojtisekpetr.cz  

 

Vzdělání:  

 

2016 - Univerzita Karlova, FF UK, katedra sociologie – PhD. (2016) 

2009 - Univerzita Karlova, FF UK, katedra sociální práce – titul Mgr. (2009) a PhDr. (2010),  

2005 - Evangelická akademie – VOŠ sociálně právní – titul DiS.,  

 

Praxe:  

 od 6/2010 – dosud: lektor, konzultant, kouč (OSVČ)  

 - management a supervize (vedení lidí, strategické řízení, PR a fundraising, interní procesy) - 

externí spolupráce (2010-2016): 

MPSV ČR (koučování vedoucích pracovníků),  ADRA ČR, Armáda Spásy, Pohoda 

Help,  Lékaři bez hranic, Rubikon Centrum, Romea, Progressive, České centrum 

fundraisingu., A Doma o.s., Adamus s.r.o., Pečovatelské centrum Praha 7, p.o., 

CheironT Tábor, MHS-vzdělávací agentura pro zdravotníky a pečovatele, Ponton 

Plzeň., Integrační centrum Praha, o.p.s., Okamžik, o.s., Pomov v nouzi Sokolov, 

Domov u Rybníka Víceměřice atd.)  

 

 - koncepce a studie – externí spolupráce 

- MČ Paha 7 – realizátor Plánu rozvoje sociálních služeb (2015-2016)   

- MPSV ČR – Audit nastavení procesů (2015), facilitátor pracovních skupin Podzimní 

  a Jarní škola sociální práce (2014 a 2015) 

  - Národního centrum sociálních studií – vedoucí projektů (od 2015) 

  - Národní centrum transformace sociálních služeb – vedoucí pracovní skupiny (2012) 

 

 od 9/2011 – dosud: Univerzita Karlova v Praze (FF, katedra soc. práce)  

– odborný asistent, lektor odborných předmětů: Úvod do sociální politiky, Management v sociální 

práci,  

 

 9/2010 – dosud:  VOŠ sociálně právní, Praha 10, Jasmínová  

- učitel odborných předmětů: Sociální zabezpečení, Sociální politika, Supervizní seminář, 

Management sociálních služeb, Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými 

 

 10/2012-1/2014: Pečovatelské centrum Praha 7, p.o.  

- vedoucí sociální služby Sociálně odlehčovací centrum 

 

 4/2006–9/2012: Okamžik o.s. – vedoucí sociálních služeb a Dobrovolnického centra  

- management poskytování sociálních služeb pro nevidomé (2007 – 2010)  

- management akreditovaného dobrovolnického programu (2007 – 2010)  

- autorství a realizace projektu Asistence pro nevidomé děti (2006 – 2007)  

 

Další relevantní praxe:  

- 5/2014-3/2015 – MPSV ČR: člen Poradního týmu k přípravě profesní organizace sociálních 
pracovníků do věcného záměru zákona o sociálních pracovnících 
 
- 9/2011 - Eurasia Partnership Foundation a České centrum fundraisingu: lektor kurzu Management 

dobrovolnictví (Tbilisi/Gruzie)  

- 2009 – NROS: hodnotitel projektů Pomozte dětem! 



 

Publikační činnost:  

 

monografie: 

- Vojtíšek P. Výzkumné metody - Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských 

pracích vyšších odborných škol. VOŠSP: Praha, 2012 (skripta) 

- Vojtíšek, P. Michálek, M. Profily pomoci – Jak dobrovolníci pomáhají nevidomým. Okamžik: Praha, 

2011. (brožura) 

- Vojtíšek P., Kroupa, J.: The Volunteering Management for Georgias CSO. ČCF: Praha 

2011(skripta pro manažery NGO v Gruzii) 

- Vojtíšek P., Michálek M., Vondráčková J. Váš nevidomý pacient. Okamžik: Praha, 2010 (brožura) 

 

články v časopisech: 

- Sociální pracovník při metodickém vedení individuálního plánování – Sociální služby (APSS ČR, 

2016) 

- Respekt k lidským právům při finančním zabezpečování sociálních služeb – Sešit sociální práce 

1/2015 (MPSV ČR, 2015) 

- Jak liberalizovat sociální služby - časopis Fórum sociální práce (1/2013) 

- Bezplatnost a neziskovost v sociálních službách v ČR - časopis Fórum sociální práce (2/2010)  

- Dobrovolnictví v NGO - Meduňka (12/2009)  

- Osobní asistence pro nevidomé děti - Můžeš (3/2007)  

 

Jazyky: 

anglický jazyk – B2 

německý jazyk – B2 

 

 

 

V Praze dne 16.5. 2016 

 

Podpis: 

 


