
                  

 
  
 

 
 
 

 
 

Spravedlnost jako sen o pokoji mezi lidmi: KDO JE KDO 
 

 

 
 

 
 
 
PhDr. Bohumila BAŠTECKÁ, Ph.D. (* 1955)  
Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1997 se zabývám 
neštěstími a jsem spoluzakladatelkou mezioborového přístupu „psychosociální krizová spolupráce“. 

Věnuji se též supervizi, hodnotovému a organizačnímu poradenství, moderní klinické psychologii. V 

současné době působím jako „independent scholar“, přeloženo „nezávislá badatelka“, v mém případě 
spíše „nezávislá učící (se)“. Ráda spolupracuji týmově. Dobrovolnicky působím například na 

Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 
Kontakt: bastecka@etf.cuni.cz 

 
 
 
Ing. Hana ČÁPOVÁ (* 1963) 
Vystudovala jsem pražskou Vysokou školu ekonomickou, od 90. let pracuji v médiích. Od roku 2019 
píši pro server investigace.cz. Předtím jsem psala převážně pro týdeník Respekt, s kratšími 

přestávkami v MF Dnes, Týdnu a Lidových novinách. Příležitostně se věnuji televizní publicistice. 
Zajímají mě příběhy, ať už se týkají člověka na okraji společnosti, bohatého podnikatele, politika či 

učitele. Přes příběhy se snažím uchopit i systémové jevy, vznik zákona nebo třeba solární boom. 
Připadá mi, že to je jedna z cest, jak psát srozumitelně. 

Kontakt: hana@investigace.cz 

 
 

 

kpt. PhDr. Michal ČERNÍK, Ph.D. (* 1979) 
Vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 pracuji 

jako psycholog Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Při své práci se věnuji první 
psychické pomoci lidem zasaženým mimořádnými událostmi, krizové intervenci, psychologickému 

poradenství a psychoterapii. Aktivně se věnuji lektorské činnosti jak pro Hasičský záchranný sbor, tak 
pro jiné organizace (nestátní neziskové organizace, vysoké školy, či další složky integrovaného 

záchranného systému ČR). V současné době jsem předsedou České společnosti pro Gestalt 

psychoterapii a působím v trenérském týmu výcvikového institutu Dialog. 
Kontakt: michal.cernik@hzs-kvk.cz 

 

 
 
Bc. Barbora DEUTSCHOVÁ (* 1987) 
Vystudovala jsem Pastorační a sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V 

sociálních službách působím více než 12 let. Od roku 2018 pracuji v neziskové organizaci Maltézská 
pomoc s lidmi bez přístřeší a lidmi ohroženými sociálním vyloučením. Byla jsem přizvána do pilotního 

programu Magistrátu hl. m. Prahy, jehož myšlenkou bylo přidělit sociální byty těm nejpotřebnějším 

lidem s podporou terénní sociální služby. Od té doby se podařilo podpořit či udržet v bydlení již mnoho 
lidí, a tím pomáhat k ukončování bezdomovectví. Zároveň jsem členkou pracovní skupiny Prevence 

bezdomovectví a Platformy pro sociální bydlení. Jsem aktivní členkou celorepublikové odborové 
organizace Alice sdružující všechny zaměstnance v sociálních službách napříč pracovními pozicemi. 

Kontakt: barbora.deutschova@maltezskapomoc.cz 

 
 

 
 

 



Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Žalm 85, verš 11 

Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Dopis apoštola Pavla lidem do efezského sboru, kap. 4, verš 28 
V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Evangelium podle Jana, kap. 14, verš 2  
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Mgr. Eva HLAVÁČKOVÁ, Ph.D. (* 1961) 
Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Pardubicích, obor Dětská sestra a Pedagogickou 

fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické 
školy. Od roku 2002 pracuji na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Dlouhodobě se zde 

věnuji např. rozvoji mentoringu, supervizí, simulovaných situací ve výuce a celoživotnímu vzdělávání. 
V poslední době je mojí velkou snahou implementovat do výuky a praxe studentů metody práce 

s životním příběhem člověka. Ráda pracuji v týmu, dělá mi radost objevovat v lidech jejich potenciál, 
učit se od nich, propojovat lidi. 

Kontakt: eva.hlavackova@upce.cz 

 
 

 

Mgr. et Mgr. Anna JURÁČKOVÁ (* 1987) 
Vystudovala jsem Diakoniku na Evangelické teologické fakultě UK a Mezinárodní humanitární a sociální 

práci na Caritas a Cyrilometodějské fakultě UPOL. Současně pracuji v neziskové organizaci Zlatá rybka, 
jejímž posláním je plnit přání dětem s život ohrožujícím onemocněním. Zajímám se o týmovou práci v 

prostředí komunitní (sociální) práce. Na ETF UK spolupracuji na koordinaci výcviku v případové 
supervizi a organizaci otevřených bytových seminářů. 

Kontakt: jurackova.anna@gmail.com 

 
 

 
Ludvík KURÁK 
Jsem hasič ze stanice Ústí nad Orlicí a u Hasičského záchranného sboru ČR pracuji čtrnáct let. V době, 

kdy byly nemocnice přetížené velkým množstvím pacientů s onemocněním Covid-19 jsem byl nasazen 
na „covidové jednotce“ nemocnice v Pardubicích jako ošetřovatel. Rozhodl jsem se cestou podcastu 

sdílet své osobní zkušenosti. 
 

 

 

Jiří MARTÍNEK (* 1958) 
Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu chemickou v Praze. Po vojenské službě jsem - se svými 
přece jen humanitními tendencemi - pracoval po knihkupectvích. Poněvadž však jsem měl přitom 

velké sklony k alkoholu, a alkoholikem již byl, vystřídal jsem tehdy víc těchto postů. Nakonec jsem 

pracoval sedm let ve skladu Odeonu, kde se mnou měli, viděno dnešníma očima, ne příliš zdravou 
shovívavost. Brzy poté se můj život odvíjel mezi ulicí, léčebnami na závislost, a azylovými zařízeními. 

Ke změně přece jen došlo, od roku 2002 žiju ve střízlivosti. Z toho jsem prvně pracoval čtyři roky ve 
správních službách Evangelické teologické fakulty UK v Černé ulici. Pak nejdéle – čtrnáct let - na České 

poště jako třídič a manipulant zásilek. Od září tohoto roku jsem propuštěn z organizačních důvodů, od 
letošního prosince mám nárok na starobní důchod.  

Kontakt: martj@seznam.cz 

 
 

 

Mgr. Michael MARTINEK, Th.D. (* 1958) 
Jsem katolický kněz, člen řeholní kongregace Salesiánů Dona Boska. Pracoval jsem v diecézní 

pastoraci, po sametové revoluci jsem se podílel na zakládání a rozvoji salesiánských výchovných a 
vzdělávacích institucí (Středisko mládeže v Českých Budějovicích, Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, 

Vyšší odborná škola Jabok v Praze), vyučoval jsem v oboru Pastorační a sociální práce na Evangelické 
teologické fakultě UK a na VOŠ Jabok. Od roku 2012 pracuji také jako vězeňský kaplan. Odborně se 

zabývám pastorací specifických sociálních skupin a křesťanskou sociální etikou.  

Kontakt: martinek@jabok.cz 
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Doc. Jiří MRÁZEK, Th.D. (* 1960) 
Studoval jsem teologii v Praze, v Halle/Saale a v Bernu. V lednu 1985 jsem byl ordinován 

kazatelem Českobratrské církve evangelické. V letech 1984 až 1989 jsem působil ve sboru v Kostelci 
nad Orlicí. V roce 1990 jsem získal na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy doktorát 

teologie na základě disertační práce Transformace mesianismu v aramejských textech z Qumránu. Stal 

jsem se odborným asistentem na katedře Nového zákona. V roce 2005 jsem se habilitoval 
prací Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Od roku 2014 jsem děkanem fakulty. 

Kontakt: mrazek@etf.cuni.cz 
 

 

 
Mgr. Pavla NOVOTNÁ (* 1992) 
Vystudovala jsem obor Diakonika na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci své 
diplomové práce jsem se zabývala tématem vzájemné pomoci mezi lidmi a jejím významem pro 

každodenní život člověka a tvorbu společenství. Od roku 2017 pracuji jako sociální pracovnice na 

úseku sociálně právní ochrany dětí. Spolupracuji zde s rodinami ocitajícími se v těžkých životních 
situacích. Snažím se jim pomoci tím, co umím, a naučit se od nich to, co umí ony. 

Kontakt: pelaros@centrum.cz 

 
 
  
Mgr. Marek 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 

 
 

 

Lenka SKÁLOVÁ (* 1974) 
Přes profesi zdravotní sestry v nemocnici jsem se dostala k terénní sociální práci. Od roku 2010 pracuji 

ve službě Podpora samostatného bydlení v neziskové organizaci  „Rytmus – od klienta k občanovi". 
K práci využívám metody PCP (person–centered planning), plánování zaměřené na člověka, což mi 

pomáhá člověku naslouchat a podporovat ho právě tak, aby jemu samotnému dával život smysl. Byla 
jsem u transformace pobytových zařízení v karlovarském kraji. Mám ráda výzvy a hledám vždy možné 

cesty, i když vypadají z počátku neschůdné. 

Kontakt: lenka.skalova@rytmus.org 

 
 
 

Ing. Richard SMEJKAL, Ph.D. (* 1975) 
Vystudoval jsem ekonomii na Vysoké škole ekonomické a aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově. Od 
roku 2010 se v rámci Českého červeného kříže zabývám přípravou na katastrofy a jejich zvládání. Asi 

největší výzvou je pro mě hledání (někdy provokativních) řešení tam, kde klasické modely ztrácejí 
nápaditost. Jsem rád za zkušenosti, které jsem mohl načerpat v zahraničí (Nepál, Balkán, Ukrajina, 

Fukušima). Uklidňuje mě, že lidé jsou všude na světě stejní a v těch nejhorších okamžicích společně 

dokážou neuvěřitelné věci. V posledních letech jsem vedoucím Ústředního krizového týmu ČČK a na 
Fakultě humanitních studií UK přednáším mezinárodní humanitární právo. Studijně se zajímám o vše, 

co souvisí se spontánním dobrovolnictvím, kterému hodně fandím. 
Kontakt: smejkal.richard@cervenykriz.eu 
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Mgr. Karel ŠIMR, Ph.D. (* 1975) 
Působím jako evangelický farář v Chrástu u Plzně a odborný asistent na Teologické fakultě Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, kde se zabývám zejména teologií služby. Podílím se také na činnosti 

Psychosociálního intervenčního týmu ČR. 
Kontakt: simrk@centrum.cz 

 
 

 

Mgr. Kateřina ŠLESINGEROVÁ (* 1974) 
Vystudovala jsem práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě jsem se věnovala práci 

s ohroženými dětmi, především v náhradní péči. Podílela jsem se na transformaci systému péče o 
ohrožené děti a zavádění pěstounské péče na přechodnou dobu. V současné době působím jako 

náměstkyně pro probaci a mediaci v Probační a mediační službě. Jsem zastánce restorativních a 
participativních přístupů jak v práci s ohroženými dětmi a rodinami, tak v oblasti trestní justice.  

Část svého volného času věnuji práci s dorostem v Církvi bratrské. 

Kontakt: kslesingerova@pms.justice.cz 
 

 
 

Mgr. Martina TESAŘOVÁ (*1977) 
Vystudovala jsem sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Profesně jsem působila deset 
let na lince pro oběti domácí násilí DONA, pracovala jsem s rodinami s ohroženým dítětem. Posledních 

pět let pracuji v organizaci Cesta domů, kde vedu odlehčovací služby. Od vysokoškolských studií jsem 
v různé intenzitě působila jako lektorka kurzů zaměřených především na komunikační, vyjednávací a 

manažerské dovednosti v prostředí komerčních firem i neziskových organizací. V současné době 

působím také jako mentorka v programu zavádění paliativní péče do pobytových sociálních služeb.  
Kontakt: martina.tesarova@cestadomu.cz 

 
 

 

Mgr. Adam ZÁBRANSKÝ (* 1993) 
Vystudoval jsem práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014 jsem členem 

zastupitelstva hl. m. Prahy a od roku 2018 členem Rady hl. m. Prahy s gescí bydlení a 
transparentnosti. Mým úkolem je efektivně využívat městský bytový fond čítající zhruba 7200 bytů. 

Praha pronajímá byty různým cílovým skupinám, mimo jiné lidem v sociální tísni jako jsou rodiny 

samoživitelů, senioři či lidé s duševním onemocněním. Chceme, aby děti vyrůstaly v pohodlí domova, 
ne na ubytovně či v azylovém domě. Ve volném čase působím ve spolku Rostlinně, jehož cílem je 

přispět k rozšiřování nabídky rostlinných jídel v restauracích a supermarketech. 
Kontakt: adam.zabransky@praha.eu 

 


