
Údaje o lektorovi

Titul, jméno, přímení, titul za JUDr. Věra Novotná

Zaměstnavatel  Od r. 1981 -28. 2. 2011 MPSV ČR
 1. 3. 2011- 30. 6. 2013 MZ ČR
 od r. 2008 dosud Metropolitní univerzita Praha
 od 1. 4. 2013 - dosud Dětský domov Charlotty Masarykové 

Praha 5 – Zbraslav
 od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014 ÚMČ Praha 12
 od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2016 MěÚ Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav a ÚMČ Praha 5
 od 1. 6. 2013 dosud Magistrát města Most

Nejvyšší dosažené vzdělání PF UK Praha

Praxe od ukončení nejvyššího 
dosaženého vzdělání 
(nejdéle za posledních 10 let)

48 let v oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálních  
služeb, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního 
práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi

Odborná a případná publikační 
činnost

Publikační činnost :
 Odborné časopisy Právo a rodina, Právní praxe, Rodinné listy

 Spoluautorka publikace: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 
komentář,1. vydání  v roce 2000, 2. vydání v roce 2002, 3. vydání 
v roce 2007 nakladatelství Linde s.r.o., 1. aktualizované vydání 
v roce 2014 nakladatelství Anag s.r.o., 2. aktualizované vydání 
v roce 2016 nakladatelství Anag s.r.o., 

 spoluautorka publikace: K vybraným otázkám osvojování dětí 
v ČR, 2004, nakladatelství Linde s.r.o., Praha 3

 autorka skript pro vzdělávání úředníků územních samosprávných 
celků k sociálně-právní ochraně dětí a sociální péči o děti a rodinu,

 autorka studijních textů pro pedagogy : Práva a povinnosti dětí, 
rodičů a pedagogů, nakladatelství Raabe 2004 a 2007 ,

 spoluautorka publikace Sociálně-právní ochrana dětí, právní 
rukověť,  2006 , nakladatelství Aspi Wolters Kluwer,a.s.,

 spoluautorka publikace Metodika pro přípravu žadatelů o náhradní 
rodinou péči ve Středočeském kraji , 2007,

 spoluautorka skript Sociálně-právní ochrana dětí pro Univerzitu 
Jana Amose Komenského, 2007 a další.

Lektorská praxe 
(příp. osvědčení o lektorských 
kurzech)

Lektorská činnost :
 Od r. 1991 dosud - lektorka a zkušební komisařka IVS Praha 

pro zvláštní odbornou způsobilost 
 dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu 

ČR, o.p.s. a řady dalších vzdělávacích agentur, lektorka pro 
Generální ředitelství Úřadu práce ČR

Další  Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních 
pracovníků ČR

 členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR




