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Osobní údaje 

Jméno a příjmení Dr. Lenka Turková 

Datum a místo narození 10. 4. 1967, Ostrava 

Adresa Rejvíz 67, 79376 Zlaté Hory 

Telefon +420 739 036 165 

Email dr.lenka.turkova@gmail.com 

 

Pracovní zkušenosti 

2014 – dosud RECOVIA psychologické centrum Jeseník s.r.o.,  

klinický psycholog, psychoterapeut, jednatel společnosti 

2007 – dosud Centrum psychologických služeb s.r.o.,  

klinický psycholog, psychoterapeut, jednatel společnosti 

2004 – dosud o. s. Tulip, statutární zástupce 

2002 – 2011 Rodinná poradna Jeseník, psycholog 

1997 – dosud o. s. Zahrada, zástupce vedoucího, terapeut, psycholog 

1995 – 1999 Pedagogicko – psychologická poradna Jeseník, psycholog 

1995 – 1997 o. s. Sluníčko, statutární zástupce, psycholog 

1991 – 2007 Centrum duševního zdraví Jeseník,  

klinický psycholog, psychoterapeut 

1990 - 1993       FF UP interní postgraduální stadium 

vedoucí studentských interakčních skupin 

 

Vzdělání a další specializace 

2010 – dosud Komplexní terapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení   

(710 hodin) 

2004 Výcvik v integrované supervizi akreditovaný Evropskou asociací 

pro supervizi, ČIS (Český institut pro supervizi) 

2002 Výcvik STORM – rehabilitace psychóz. Principles and 

Methodology of Psycho-Social Rehabilitation. Lektor D. der 

Hollander, (125 hodin) 

2001 výcvik EEG- biofeedback, lektor PhDr. J. Tyl 

2001 Postgraduální psychoterapeutický výcvik v KBT 

1998 Funkční specializace v oboru systematická psychoterapie 

1997 Funkční specializace v oboru klinická psychologie /atestace/ 

1993 IPIPAP, Výcvik v rodinné a manželské psychoterapii (240 h) 

1989 – 1991 FF UP Olomouc - doktorandské studium, zakončeno titulem Dr. 

1985 – 1989 FF UP Olomouc - jednooborová psychologie 

 



 

 

Další absolvované kurzy a výcviky 

2010 Seminář „Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“ – 

přístup zaměřený na řešení“ - lektor: Harry Korman, (16 hodin) 

1999 Kurz kreativní a expresivní výchovy a arteterapie (50 hodin) 

1999 Kurz – EEG Biofeedback /PhDr. Jiří Tyl/ 

1998 Kurz nedirektivní terapie hrou (30 h), lektor: PhDr. V.Rezková 

1994 Výukový program Imaginativní metody v psychoterapii a 

poradenství, (21 h), lektor PhDr. S. Morávek 

1992 Výcvik v metodě ROR, lektor PhDr. S. Morávek 

1991 Kurz hypnózy I a II:  lektor: Prof. Stanislav Kratochvíl, Česká 

psychiatrická společnost, sekce pro hypnózu a Psychiatrická 

léčebna Kroměříž    

 

Členství v odborných společnostech 

AKP  (Asociace klinických psychologů) 

ČMPS (Českomoravská psychologická společnost) 

ČIS (Český institut pro supervizi) 

 Pravidelná účast na odborných konferencích- aktivní účasti 

 

Další schopnosti a dovednosti 

Lektorská činnost Dlouholeté zkušenosti s lektorskou činností, s vedením odborných 

kurzů (např. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 

službách /400hodin lektorské práce/ a dalších kurzů 

akreditovaných MPSV /např. Kurz sebepoznávání – práce se 

zdroji v pomáhajících profesích, Kurz Individuální plánování, 

Kurz prevence vyhoření, Kurz Psychotická onemocnění apod. , 

CEPAC – lektor kurzů , lektorská činnost v rámci projektu 

PHARE, NROS, Školy manažerského rozvoje.)  

Supervize Supervizor Dlouhodobého výcviku v integrativní psychoterapii, 

dlouholetá zkušenost s vedením supervizí a kurzů. 

Manažerské schopnosti Dlouhodobá zkušenost s odborným vedením neziskové 

organizace. Dlouholeté zkušenosti s prací v týmech. Stáž 

v Camphill Community ve Velké Británii.  Účast na projektech 

v koordinaci s holandskými partnery – zkušenosti se spoluprací 

s holandskými odborníky, prezentace regionální spolupráce na 

konferenci v Holandsku.  

Další schopnosti Zkušenosti v oblasti arteterapie (skupinová i individuální)   

Český jazyk, Anglický jazyk mírně pokročilý  

Autorská tvorba keramiky.  

ŘP skupiny B 


