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VZDĚLÁNÍ
• 2010 - 2016: ETF UK Praha, doktorské studium teologie
• 2001 - 2008: Anglia Ruskin University in Cambridge, magisterské studium teologie
• 1997 - 2001: ETF UK Praha, bakalářské studium teologie
• 1994 - 1999: FF UK Praha, magisterské studium sociální práce

ZAMĚSTNÁNÍ
• 2009 – dosud: ETF UK, odborný asistent (do 2016 externí vyučující), koordinátor bakalářského programu Teologie

křesťanských tradic
• 2003 - dosud: VOŠ Jabok, učitel, člen vedení
• 2003 - 2004: Městské centrum sociálních služeb a prevence Praha, analytik
• 1999 - 2003: Centrum pro výzkum stresu AČR, vědecký pracovník
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• 2003 - dosud: Výuka a vedení diplomových prací na VOŠ Jabok a ETF UK
• 2006 – dosud: Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok, lektor v kurzech Pracovník v sociálních službách, Práce s

vinou, odpuštěním a smířením, Etika pro sociální práci
• 2007 – 2010: projekt Vzdělávání pracovníků sociální sféry CSSP, lektor v kurzu Etika v sociální práci

ÚČAST V PROJEKTECH
• 2018 - 2023: "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě", UNCE, junior výzkumný pracovník
• 2013 - 2014: "Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii". GAUK – spoluautor a člen

řešitelského týmu
• 2010 – 2012: Inovace studijního programu pastorační a sociální práce ETF UK. Projekt ESF na ETF UK – spoluautor

projektu a člen řešitelského týmu
• 2010: Filozoficko-teologické vzdělání pro pomáhající profese: kurzy celoživotního vzdělávání. Rozvojový projekt

MŠMT na ETF UK Praha – spoluautor a spoluřešitel
• 2006 – 2008: Využití nových metod a organizačních forem výuky na VOŠ Jabok. Projekt ESF, VOŠ Jabok –

spoluautor projektu a člen řešitelského týmu
• 2006 – 2008: Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Projekt ESF na CSSP Praha – koordinátor za partnerskou

organizaci
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