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Téma diplomové práce: Využití alternativních technik u dětí s poruchou růstu
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reflexní terapie plosky nohy 1+2
reflexní zónová terapie na noze – škola H. Marquardt (RTN 1+2, RTN I – III)
kinesiotaping
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fyzioterapie
reflexní zónová terapie na noze
aromaterapeutické masáže a poradenství
kurzy aromaterapie

Asociace českých aromaterapeutů
Jagellonská 1
130 00 PRAHA 3

Osobnostní profil:
Fyzioterapeutka a profesionální aromaterapeutka, která se ve své praxi věnuje i reflexní zónové terapii. Při práci s
klientem hledá příčinu onemocnění a kombinuje jednotlivé léčebné metody v komplexní ošetření tak, aby byla
terapie co nejúčinnější.
Dosažené vzdělání:
Diplomovaný fyzioterapeut (VZŠ Teplice: 1996 – 1999)
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (FTVS UK: 2003 – 2008)
Institut aromaterapie (2012 – 2014)
Doplňkové kurzy
základy reflexní zónové terapie 1 + 2 - projekce celku do mikrosystému nohou
reflexní zónová terapie - pohybový aparát a statika; funkční souvislosti a jejich využití v RTN; terapie lymfatického
systému
reflexní terapie – reflexní systémy lidského těla, zóny energ. systémů
kinesiotaping
vše okolo ženského cyklu – reflexní zónová terapie, fytoterapie, myofasciální techniky
pravidelná účast na odborných aromaterapeutických konferencích
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Pracovní zkušenosti:
fyzioterapeut na dětské rehabilitaci ve FN Motol
speciální pedagog na SŠ Aloyse Klara – výuka předmětů masáže, masérská péče, anatomie, fyziologie
nyní vlastní praxe – fyzioterapie, reflexní zónová terapie, aromaterapie

Lektorská činnost:
akreditovaný lektor Asociace českých aromaterapeutů pro Základní kurz aromaterapie, Holistickou
aromaterapeutickou masáž a Relaxační aromaterapeutickou masáž
kurzy Základů aromaterapie, Praktické aromaterapie, Holistické a relaxační aromaterapeutické masáže
večerní kurzy Základů aromaterapie pro Asociaci českých aromaterapeutů
přednášky a workshopy na různá témata z aromaterapie (ženy, děti, stres…)
Večery s aromaterapií v rámci projektu Psychotéky pro ČNP Consulting, s.r.o.

