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PhDr. Bohumila BAŠTECKÁ, Ph.D. (* 1955) 
 
Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1997 se 
zabývám neštěstími a jsem spoluzakladatelkou oboru psychosociální krizová spolupráce. 
Věnuji se též supervizi, hodnotovému poradenství, klinické psychologii. Učím na Evangelické 
teologické fakultě Univerzity Karlovy.  
Kontakt: bastecka@etf.cuni.cz 

 
 
Mgr. Petra ČERNO (* 1975) 
 
Pocházím z Jihlavy. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Slezské univerzity v Opavě obor 
český jazyk a literatura. Poté jsem studovala na Fakultě sociálních věd a na Mezinárodní 
univerzitě v Praze. Pracovala jsem jako redaktorka v Jihlavských listech a regionální redakci 
MF Dnes a jako moderátorka Rádia Vysočina a rádia Attack. V důsledku kauzy „heparinových 
vražd“ jsem se od r. 2007 stala tiskovou mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod, kde působím 
dosud i jako pověřenec pro ochranu osobních údajů a tajemník etické komise. Od roku 2014 
jsem také tiskovou mluvčí Nemocnice Pelhřimov. Mám dvě děti.  
Kontakt: petra.cerno@onhb.cz  
 
 

por. Mgr. Martina GÖTZOVÁ (*1989) 
 
Vystudovala jsem žurnalistiku a politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně. V mediální sféře jsem zůstala, i když „na druhém břehu“. Pracuji jako tisková mluvčí 
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, kde mám na starosti každodenní 
komunikaci s novináři. A protože se mimořádné události nedějí jen v pracovní době, je to 
komunikace 24 hodin denně. Před působením u hasičů jsem zastávala funkci tiskové mluvčí 
Královéhradeckého kraje.  
Kontakt: martina.gotzova@hkk.izscr.cz 
 
 

Mgr. Pavla HOLCOVÁ (* 1981) 

Jsem zakladatelkou Investigace.cz a držitelkou mnoha mezinárodních novinářských 
cen. Mimo jiné jsem se podílela se na kauzách, jako byla Panama Papers, oceněná 
Pulitzerovou cenou. V listopadu 2016 jsem byla vybrána mezi sto  New Europe 100 
changemakers, lidí, kteří mění k lepšímu region střední a východní Evropy. Pro rok 
2018 pak byla vybrána do iniciativy European Young Leaders. 
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Mgr. et Bc. Daniel HRDINKA, B.Th. (*1973) 
 
Díky Bohu mohu lidem i společenstvím sloužit jako duchovní, kazatel, sociální a humanitární 
pracovník, terapeut a lektor. V současné době vedu Oddělení diakonie a sociální služby 
Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne. Kromě toho rád podporuji poskytovatele 
terénních pečovatelských služeb, tvořím a validuji projekty sociálních inovací. Jsem 
dobrovolným členem PIT ČR. S manželkou Denisou, synem (12) a dcerkou (7) žijeme ve 
vesničce poblíž Hradce Králové. 
Kontakt: daniel.hrdinka@gmail.com 

 
 
Mgr. et Mgr. Anna JURÁČKOVÁ (* 1987) 
 
Zajímá mě a baví mě propojování teorie a praxe. Spolupracuji na výuce Diakoniky na 
Univerzitě Karlově – Evangelické teologické fakultě a pracuji v neziskové organizaci, kde 
plníme přání vážně nemocným dětem. Vystudovala jsem Diakoniku a později Mezinárodní 
humanitární a sociální práci na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci.  
Kontakt: jurackova.anna@gmail.com 
 
 

MUDr. Vít KAŇKOVSKÝ (* 1970) 
 
Ženatý, manželka Magdalena je zdravotní laborantkou, čtyři děti ve věku 6-21 let. Vystudoval 
jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, pracoval jsem v Nemocnici 
Milosrdných bratří v Brně, později v Jihlavě a od roku 2000 pracuji v Nemocnici v Havlíčkově 
Brodě na Ortopedicko-traumatologickém oddělení. V letech 2006-2011 jsem tuto nemocnici 
vedl jako krizový ředitel po odhalení heparinového vraha P. Zelenky. Po pěti letech ve funkci 
ředitele jsem se vrátil naplno k medicíně jako ortoped a primář Centrálních operačních sálů. 
Od podzimu 2013 jsem poslancem Parlamentu ČR, věnuji se zdravotní a sociální politice. 
Kontakt: Vit.Kankovsky@seznam.cz 
 
 

Mgr. Petra KLVAČOVÁ, Ph.D. (* 1972) 
 
Jsem socioložka, analytička sociálních služeb. Absolvovala jsem doktorské studium sociologie 
a magisterské studium sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracuji 
jako vyučující metod kvalitativního sociologického výzkumu na Evangelické teologické 
fakultě, kde přednáším rovněž o sociologii médií a menšin. V minulosti jsem působila jako 
pedagog a výzkumník také na FSV UK a Fakultě humanitních studií. Ve své další odborné 
práci se zabývám kvalitativními analýzami v oblasti sociálních služeb, dlouhodobě 
spolupracuji s Centrem pro komunitní práci Střední Čechy. 
Kontakt: klvacova@etf.cuni.cz 
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Bc. Milan KOPECKÝ (* 1975) 
 
Narodil jsem se v Humpolci a od roku 2003 pracuji v Českém rozhlase. 11 let jsem zastával 
pozici redaktora Českého rozhlasu v Havlíčkově Brodě, od roku 2014 se zabývám webem a 
sociálními médii rovněž v barvách Rozhlasu. Vystudoval jsem sociální a masovou komunikaci 
na Univerzitě Jana Amose Komenského. Kromě své práce příležitostně školím, především v 
oblasti mimořádných událostí a sdělovacích prostředků. Také se snažím zvyšovat mediální 
gramotnost seniorů na Vysočině. Se svou ženou Petrou a dvěma dcerami žijeme ve vesnici 
Čejov u Humpolce.  
Kontakt: milan.kopecky@centrum.cz 
 

 
Mgr. et Mgr. Tomáš NĚMEČEK (* 1973) 
 
Vystudoval jsem žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK a právo na Právnické fakultě UK. 
Pracoval jsem dvacet let jako novinář (Respekt, Hospodářské noviny, Lidové noviny). Učím 
moderní historii na Newyorské univerzitě v Praze a aktuálně i žurnalistiku na Fakultě 
sociálních věd UK. 
V roce 2004 jsem získal Cenu Ferdinanda Peroutky, jsem držitelem ceny Citibank Excellence 
in Journalism Award za ekonomický článek roku 1999, Novinářské ceny 2011 (v oblasti psané 
žurnalistiky) udělované nadací Open Society Fund a Ceny Karla Havlíčka Borovského za rok 
2012 za objevné články o právu. V září 2013 jsem odešel z médií a nastoupil jako vedoucí 
právník Psychiatrické nemocnice Bohnice. Od září 2016 pracuji v advokátní kanceláři RHK.  
Kontakt: nemecek@akrhk.cz 
 
 

Mgr. Bendy RŮŽIČKA (* 1971) 
 
Po studiích a pobytu v řádu od 1998 jsem osoba samostatně výdělečně činná, od 1999 
duchovní Starokatolické církve. Od 2000  člen Psychosociálního intervenčního týmu ČR.  
Kontakt: bendy@konzerva.com 
 
 

mjr. PhDr. Ondřej SEZIMA (*1980) 
 
Psychologii jsem vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2005 pracuji jako 
psycholog Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Mám více než deset let 
praktických zkušeností s krizovou intervencí a psychologickým poradenstvím poskytovaným 
lidem v náročných životních situacích. Absolvoval jsem systematický výcvik v Gestalt terapii i 
kurz krizové intervence. Příležitostně se věnuji také lektorování v rámci dalšího vzdělávání 
vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Bydlím a 
pracuji v Hradci Králové. 
Kontakt: ondrej.sezima@hkk.izscr.cz 
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PhDr. Jitka ŠESTÁKOVÁ (* 1945) 
 
V druhé polovině šedesátých let jsem vystudovala Fakultu osvěty a novinářství, která se 
v průběhu studia změnila na Fakultu sociálních věd a publicistiky, specializace tisk a rozhlas. 
Zaměstnaná jsem byla v Československém rozhlase od podzimu 1968 do ledna 1970. Vrátila 
jsem se v roce 1990 a v zaměstnaneckém poměru zůstala do roku 1995. Mezitím jsem 
pracovala jako novinářka na volné noze a jako redaktorka v redakci literatury faktu 
nakladatelství Orbis, změněného na Panoramu, a starala se o děti. Po roce 1989 jsem kromě 
interní i externí práce v rozhlase občas publikovala v Lidových novinách a Respektu. Nyní 
jsem v důchodu, žiji v Dobrušce, kde se zajímám o komunální politiku. Jsem sympatizantkou 
Psychosociálního intervenčního týmu.  
Kontakt: sestakova.J@seznam.cz 
 
 

Mgr. Karel ŠIMR, Ph.D. (*1975) 
 
Vystudoval jsem evangelickou teologii a působím jako evangelický farář, zároveň se pohybuji 
v oblasti sociální práce, zejména krizové pomoci. Obě zaměření se snoubí v mém působení 
na Jihočeské univerzitě, kde se zabývám teologickou reflexí diakonie. Občansky se angažuji v 
rámci Psychosociálního intervenčního týmu ČR, jehož jsem v současné době koordinátorem. 
Kontakt: SimrK@centrum.cz 
 
 

Mgr. Ivan VODOCHODSKÝ, Ph.D. (* 1974) 
 
Jsem sociolog, mediální analytik. Absolvoval jsem magisterské a doktorské studium 
sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde jsem v letech 1997 až 2008 
vyučoval metody výzkumu a biografickou sociologii. Působil jsem také jako externí vyučující a 
výzkumník na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií. Od roku 2008 jsem 
mediálním analytikem ve společnosti Newton Media, a.s., kde mám na starosti pravidelné 
analýzy převážně pro korporátní klientelu a též audity externí komunikace firem a institucí.  
Kontakt: ivan.vodochodsky@newtonmedia.cz 
 


