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Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. absolvovala Master of European Social Policy Analysis (MESPA) v roce 

2005 a dále získala tituly Mgr. v oboru sociální politika a sociální práce (2007) a v oboru psychologie (2009) na 

Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU). V roce 2014 obhájila doktorskou práci nazvanou 

“Working lives of university educated women in Slovenia and in the Czech Republic: the role of diverse structural, 

institutional and cultural contexts” na katedře Sociální politiky a sociální práce FSS MU. V rámci zvyšování 

kvalifikace v oblasti psychologie absolvovala Lenka Formánková v roce 2012 výcvik Možnosti Dialogu vedený 

spolkem Narativ zaměřený na dialogické a vztahové praxe jak jsou konceptualizovány mimo jiné Kennethem 

Gergenem nebo Johnem Stotterem. Zájem o biografické metody výzkumu ji přivedl k tématu individuace a role 

krize v životní dráze a tím se dostala k analytické psychologii Carla Gustava Junga. Od roku 2020 je frekventantkou 

akreditovaného psychoterapeutického výcviku pořádaného Českou společností pro analytickou psychologii 

(ČSAP). 

Sociální politiku jako vědeckou disciplínu rozvíjela Lenka Formánková na odborných vědeckých pozicích v 

Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. (od roku 2008) a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (od roku 

2009). V rámci výzkumné praxe se podílela na více než deseti národních a mezinárodních výzkumných projektech 

zaměřených na analýzu politik péče, otázky diverzity, inkluze a prekarity, participace znevýhodněních skupiny na 

trhu práce a hlavně slaďování práce a rodiny (work-life balance). Publikuje vědecké práce v mezinárodních 

odborných časopisech s impakt faktorem (např. Work, Employment and Society – impakt faktor: 4,690, Journal 

of Social Policy and Administration - impakt faktor: 2.283, International Journal of Social Welfare - impakt faktor: 

1.717, Journal of Contemporary European Studies - impakt faktor: 1.208), ale také v českých a slovenských 

odborných recenzovaných a impaktovaných periodicích (např. Sociologický časopis, Fórum sociální politiky, 

Gender a výzkum, Sociológia). Je spoluautorkou knih Pracovní dráhy žen (2011) a Vlastní cestou? Životní dráhy v 

pozdně moderní společnosti (2014).  

Lenka Formánková rozvíjí ve své vědecké práci mezinárodní kontakty. Od roku 2012 je členkou sítě TAOS 

zaměřené na dialogické vztahové a kolaborativní techniky v psychologické praxi. Mezi lety 2015 a 2016 byla ve 

výboru TAOS Europe. Spoluzakladatelka TAOS Sheila McNamee Lenku Formánkovou vedla v rámci 

mentoringového projektu Národního kontaktního centra Gender a věda při Akademii věd České republiky, v.v.i.. 

Od roku 2018 je členkou Multilocality network, sítě odborníků zaměřené na mobilitu a multilokalitu v pracovním 

a osobním životě.  

Lenka Formánková se podílela na přípravě řady mezinárodních konferencí a symposií. V rámci TAOSu se podílela 

na organizaci dvou výročních setkání a konference o dialogické praxi. Od roku 2019 byla přizvána k pořádání 

jedné z největších psychologických událostí ve světovém kontextu, kongresu ICP 2020 v Praze (přesunuto do roku 

2021) jako členka vědeckého výboru za pracovní skupinu gender.  

Zahraniční spolupráci rozvíjela Lenka Formánková na řadě zahraničních vědeckých pobytů. V rámci doktorského 

studia absolvovala v roce 2010 a 2012 opakovaně semestrální pobyt na Lublaňské univerzitě (Slovinsko). V roce 

2018 získala sedmiměsíční výzkumné stipendium na Islandské Univerzitě v Reykjavíku, kde spolupracovala s 

profesorkou Guðný Eydal, významnou odbornicí na rodinnou politiku.  

Výsledky své vědecké práce uplatňuje Lenka Formánková také v oblasti vysokoškolské výuky. Mezi lety 2009 a 

2017 vyučovala řadu bakalářských a magisterských kurzů, mimo jiné kurz Genderové aspekty trhu práce a 

související politiky a vedla závěrečné práce na FSS MU v Brně. Od roku 2021 vyučuje předmět Social psychology 

na Univerzitě Karlově v Praze v programu CIEE od roku 2022 na Fakultě sociálních studií Univerzity Karlovy v 

Praze. 

Lenka Formánková se aktivně podílí na veřejných aktivitách a aplikaci vědeckých poznatků mimo akademickou 

sféru. Mezi lety 2015 a 2017 pracovala jako členka expertní skupiny pro rodinnou politiku na Ministerstvu práce 

a sociálních věcí. Od roku 2017 byla v užším vedení České ženské lobby. Od roku 2020 je členkou ČSAP – České 

společnosti pro analytickou psychologii. Od roku 2022 je také členkou České psychedelické společnosti, zaměřené 

mimo jiné na výzkum využití psychedelik v terapeutické praxi a psychiatrické léčbě. 


