
Profesní životopis 
 
přímení a jméno:     PĚNKAVA Pavel 
datum narození:  18. leden 1971 
trvalý pobyt:            Újezd 394/39, Praha 1 – Malá Strana 
telefon:                    777 658 811 
e-mail:                     pavel.penkava@praha1.cz  
 
Školní vzdělání 
1995 – 1997  Sociálně právní akademie, Praha 
   pomaturitní studium, obor: sociální práce 
 
2004 – 2007   Univerzita Hradec Králové, Katedra sociální patologie a 

sociologie 
   bakalářské studium, obor: sociální patologie a prevence 
 
2007 - 2009   Univerzita Hradec Králové, Katedra sociální pedagogiky 
   navazující magisterské studium, obor: sociální pedagogika 
 
2010   Univerzita Karlova v Praze, Katedra sociální práce 

státní rigorosní zkouška, metody sociální práce, teorie sociální 
práce  
 

2013 – doposud      Univerzita Karlova v Praze, Katedra sociologie 
                             doktorandské studium, obor: sociologie/sociální práce 

 
 
Doplňkové vzdělání 
2005 – 2007 Univerzita Hradec Králové, Katedra pedagogiky a 

psychologie  
                            doplňující pedagogické studium, obor: učitel střední školy 
 
Zaměstnání 
1994 – 1995  Středisko sociální prevence Praha 

sociální kurátor 
 

1995 – doposud     Úřad městské části Praha 1 
vedoucí Oddělení sociální prevence, sociální kurátor, 
koordinátor péče o osoby společensky nepřizpůsobivé 

 
1999 – 2000  Psychosociální centrum Acorus Praha 

noční vychovatel 
 
1996 – 2006 Městské centrum sociálních služeb a prevence Praha 

sociální pracovník, koordinátor Odborného servisu pro pražské 
sociální kurátory a kurátory pro mládež 
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2005 – 2008          Český helsinský výbor  
realizátor projektu: Specializovaný trénink pro osoby se 
záznamem v rejstříku trestu 

 
2006 - 2008          Městské centrum sociálních služeb a prevence  

lektor, vzdělávání úředníků ve státní správě (partnery projektu 
jsou: VOŠ Jabok, Asociace občanských poraden, Česká asociace 
streetwork, Humanitas-Profes, o.p.s., Informační centrum 
neziskových organizací, o.p.s., a Vzdělávací centrum pro 
veřejnou správu ČR, o.p.s.) – předmět: sociální práce s osobami 
bez přístřeší  

 
2008 – 2009         Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Praha   

učitel, předměty: sociální patologie, penologie, minority 
 
2009 – 2011         Ostravská Univerzita v Ostravě, Katedra sociální práce  

garant metodické příručky sociálních kurátorů, lektor profesního 
vzdělávání sociálních kurátorů – modul: bezdomovectví 
 

2010 – 2012    Institut pro místní správu  
lektor odborného vzdělávání policistů České republiky – sociální 
práce s osobami bez přístřeší 

 
2011 - 2012          Společnost sociálních pracovníků České republiky 

lektor odborného vzdělávání sociálních pracovníků – moduly: 
bezdomovectví, sociální kurátor ve státní správě 

 
2011 – doposud    Univerzita Karlova, Katedra sociální práce 

externí lektor, seminář: sociální práce s bezdomovci, Sociální     
politika obcí v praxi aneb kritická sebereflexe 
 

2013 – doposud    Univerzita Karlova, Katedra 
doktorand 

 
Jazykové znalosti  

 anglický jazyk – pasivně 
 ruský jazyk – aktivně 

 
Znalosti, dovednosti a aktivity 

 1994 - 1995 o. s. LATA, dobrovolník  
 2004 – doposud: člen Masarykovy české sociologické společnosti 
 1996 Kurz supervize vedoucího praxe na pracovišti 
 1998 - 1999 Kurz rozvojová supervize v sociální práci, Praha  

 2003 zkoušky Odborné způsobilosti úředníka státní správy 
 2007  osvědčení - metodik Komunitního plánování sociálních služeb 
 2007 – doposud: člen pracovní skupiny komunitního plánování na MČ Praha 1 
 2008 – doposud: předseda Sekce sociálních kurátorů Společnosti sociálních 

pracovníků ČR, 2009 – doposud: místopředseda výboru SSP ČR 



 2012 – doposud: člen České kriminologické společnosti 

 2014 – doposud: člen poradního týmu pro přípravu profesní komory sociálních 
pracovníků 

 
V Praze dne 6. 2. 2014                                                     Pavel Pěnkava 


