
 

 

 

 

 

 

 

Osobní údaje: 
 Jméno:    Daniel  

 Příjmení:   Wagner 

 

Vzdělání: 

2017 – současnost  Pražská vysoká škola Psychosociálních studií – magisterské 

studium oboru psychologie. 

2014 – 2017 Pražská vysoká škola Psychosociálních studií – zakončeno 

bakalářským titulem z psychologie. 

2014 – současnost Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – bakalářské 

studium.  

 

Pracovní zkušenosti: 

10/2018 – současnost Ředitel a zakladatel Terapeutického přístavu z. ú.  Poskytování 

služeb cvičné psychoterapie, popularizace péče o duši a vzdělávání 

mladých začínajících psychoterapeutů.  

12/2017 – 12/2018  Výzkumný asistent v rámci projektu Demokracie 21 – 

http://www.ifd21.org. Výzkumné rozhovory, analýza Focus groups a 

sledování vnímání demokracie u současných studentů. 

10/2017 – současnost  Koterapeut v rámci roční stáže v terapeutické komunitě 

Kaleidoskop zaměřující se na lidi s diagnózou hraniční porucha 

osobnosti. Od 15.1. 2019 terapeut na plný úvazek. Vedení skupin, 

Daniel Wagner  

http://www.ifd21.org/


 

komunit, aktivit etc. Zdokonalování se v technikách DBT a v práci 

s komunitou a skupinou. 

6/2017 – 10/2017 Práce v klubu The Toy Shop v Putney v Londýně na pozici barback, 

posléze práce v restauraci Minnow jako číšník a barman. 

4/2015 – současnost  Redaktor v rámci uměleckého uskupení Flog.cz, publikace povídek a 

reportáží z Balkánské trasy. Autorská čtení, organizace, popularizace 

umění, semináře, vedení workshopů na středních školách. 

Spolupráce na úspěšné Hithit kampani (zakončena 10. 8. 2017 – 

vybráno více jak 85 000 Kč). 

12/2012 – současnost Práce v divadle Archa coby uvaděč. Od února roku 2016 práce na 

pozici vedoucího uvaděčů. Vedení týmu, organizace, spolupráce s 

produkcí a koordinace. 

8/2012 – 12/2015  Práce redaktora a editora ve studentském časopisu Easy – psaní 

fejetonů a publicistických textů, opravování textů a vedení 

redaktorského týmu. 

3/2010 – současnost Práce v klubu „Polepšovna ducha“. Organizační práce při koncertech, 

produkce, práce za barem, míchání signature koktejlů, obsluha, 

propagace, práce provozního.  

 

Stáže a praxe: 

6/2016 – 9/2018 Stáž v Anglii podporovaná Erasmem v South London and Maudsley 

Foudation Trust na oddělení Talking Therapies Southwark. Práce 

na pozici Honorary Assistant Psychologist. Administrativní podpora, 

zaznamenávání dat, výzkum, analýza výsledků a zpracování dat, 

supervize a konzultace, podpora na skupinách a pozorování, semináře 

a práce na seberozvoji. Zkušenosti s KBT terapií a užíváním 

mindfulness. Stáž proběhla od 6/2016 do 9/2016 (530 hodin). Později 

vyhodnocování, jak služba pracuje s dlouhodobě nemocnými pacienty 

a práce na kazuistikách a mapování výsledků terapeutických skupin. 



 

1/2016 – současnost Spolupráce se Studentskou skupinou pro pomoc uprchlíkům 

(SSPU). Týdenní výjezd na srbsko-chorvatské hranice 4. 1. – 10. 1. 2016. 

Přednášky, besedy a další aktivity. V současnosti byla skupina 

přejmenována na Kontakt z.s. a snaží se zabývat výzkumem, 

vzděláváním a skupinovým aktivitám spojeným s psychosociální 

tématikou. 

5/2015 – 4/2016 Stáž v projektu „Tváře lásky“ pod Poradnou Magdala. Zaškolení a 

vedení 8 setkání s dětmi z dětského domova Pyšely. 

3/2015 – současnost Praxe a dobrovolnická činnost v Domově pro seniory Chodov (400 

hodin). Vedení literárního klubu a individuální čtení a rozmlouvání 

s klienty domova. Za tuto pozici udělena cena Křesadlo 2016. 

11/2014 – 5/2015 Odborná stáž v Bohnicích na Primariátu I. – pavilon 27. pod vedením 

MUDr. Radkina Honzáka, CSc. (110 hodin). 

11/2013 – 5/2014  Na ZŠ Novoborská odborná stáž na pracovišti školní psycholožky 

(75 hodin). 

 

Kurzy, výcviky a další vzdělávání: 

10/2014 – současnost Rogeriánský výcvik pod vedením Doc. PhDr. Vlado Hlavenky CSc. a 

Sheily Haugh – sebezkušenostní výcvik, psychoterapeutický výcvik, 

teorie v CCP, individuální terapie, supervize a cvičná terapie s klienty. 

10/2011 – 5/2017  Členem herecké improvizační skupiny R.A.C.I. – vystoupení, 

improvizační zápasy, improvizační tréningy – jejich vedení, etc. Od října 

2016 členem skupiny EXIT zaměřující se na improvizační longformy. 

 

Členství a kvalifikace: 

04/2018 – současnost Kandidátní člen České asociace pro psychoterapii.  

7/2017 – současnost Člen Britské psychologické společnosti (The British Psychological 

Society). 



 

Veřejné funkce  

2/2017 – 1/2018 Člen Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity 

Karlovy. 

Jazykové znalosti 

Anglicky aktivně  

Německy pasivně (rozuměl bych nejjednodušším frázím) 

 

Zájmy a kdo jsem: 

Psaní povídek (uměleckých textů) – vydaná kniha Dům v nakladatelství Pravěk. Vítězství 

v soutěži CWS – 1. místo. Psaní literárních rozborů a esejů, publicisticky laděných textů – 

fejetony, glosy, cestopisy. Pravidelná autorská čtení v rámci nejrůznějších literárních spolků, 

občasná autorská vystoupení, přednášky nebo workshopy. Naplňuje a baví mě divadlo, 

umění, hudba, literatura, psychologie, komunikace s lidmi a politika.  

 

 
 


