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Mgr. et Mgr. Martina Pižlová

„Studium Historické sociologie pro mě bylo vynikající zkušeností a možností poznat inspirativní vyučující. Ačkoli jsem
v době studia pracovala v jiném oboru (sociální práce), prostřednictvím Historické sociologie jsem měla možnost
proniknout více k výzkumné metodologii, kterou jsem posléze uplatnila i při dalším studiu Supervize, taktéž na FHS. V
rámci studia Historické sociologie jsem se soustředila na výzkum událostí 50. let v tehdejším Československu. Podařilo
se mi využít kompetence sociální pracovnice, výzkumníka, a to vše propojit s informacemi získanými studiem orální
historie. V současné době pracuji jako pedagog odborných předmětů (metody sociální práce, supervize, metody a
techniky sociálního výzkumu) na Vyšší odborné škole sociální právní. Mohu zde předávat poznatky, zkušenosti a dále
se díky mým studentům učit."

Vzdělání
Univerzita Karlova: 2013–2016 – FHS, Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích, Mgr.
Univerzita Karlova: 2009–2011 – FHS, Historická sociologie, Mgr.
Univerzita Hradec Králové: 2006–2009 - Pedagogická fakulta, obor Sociální práce, Bc.
Vyšší odborná škola sociální právní (Praha 10): 2000–2003 – Sociální práce, DiS.
Střední odborná škola (Šluknov): 1994–1999 – podnikání v oblasti obchodu a služeb (OU a maturitní studium)

Praxe
Má praxe v sociálních službách je od roku 2003. Za tuto dobu jsem pracovala jako pracovník v sociálních službách,
sociální pracovník, vedoucí Denního stacionáře pro seniory i asistent odlehčovacích služeb. Podařilo se mi sbírat
zkušenosti v domovech pro seniory, z Centra denních služeb pro osoby s mentálním handicapem i azylového domu pro
muže. Měla jsem možnost být u toho a spoluzakládat novou sociální službu – Stacionář pro seniory trpící demencí a
později, v průběhu rodičovské dovolené koordinovat vzdělávání zaměstnanců. V současné době se nejvíce věnuji dvěma
dcerám a působím na Vyšší odborné škole sociálně právní. Ve své praxi bych ráda směřovala k paliativní péči a díky
výzkumu se snažila přispět k jejímu rozvoji. Ve zbývajícím čase se věnuji supervizi v sociálních službách a psychoterapii.
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