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Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení klinické psychologie 

vedoucí organizace:   PhDr. Naděžda Dařílková 

kontaktní osoba:   Eva Švecová (sekretariát kliniky)  

kontaktní adresa:   FNOL, Puškinova 6, Olomouc 

kontaktní telefon:   588 442 395 

kontaktní email:    eva.svecová@fnol.cz  

www stránky:     https://www.fnol.cz 

 

Oddělení klinické psychologie poskytuje ambulantně komplexní péči v těchto oborech: 

 psychodiagnostickou a psychoterapeutickou péči o dospělé pacienty 

 psychodiagnostickou a psychoterapeutickou péči o děti a jejich rodiny 

 konziliární vyšetření pro jednotlivé kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a klienty ze 

spádu 

Psychologická péče se zajišťuje na těchto klinikách: 

 Dětská klinika 

 Onkologická klinika 

 Neurologická klinika 

 Hemato-onkologická klinika 

 Chirurgický komplement 

 Klinika TRN 

 

 

https://www.fnol.cz/
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O PRAXÍCH: 

V rámci praxí vám můžeme nabídnout:  

Stáže studentů na oddělení dětské klinické psychologie ve FNOL (studenty 

4. -5 ročníku po absolvování dětské diagnostiky) 

 

PhDr. Naděžda Dařílková, Mgr. Jana Kolářová 

- V rámci stáže studenti pracují s dětskými klienty na odděleních DK a to 

dle náplně jejich předepsané praxe 

- Pracují samostatně pouze s dílčím dohledem klinického psychologa 

- Vedou klinické rozhovory  

- Administrují a následně vyhodnocují psychologické testy (testy osobnosti, 

testy inteligence, dotazníky, projektivní techniky apod.) 

- V některých případech mohou asistovat při ambulantním vyšetření klienta 

klinickým psychologem 

 

Stáže studentů na neurologické klinice ve FNOL (studenty Bc. a Mgr.)      

 
PhDr. Tereza Štecková Ph.D., Mgr. Magdaléna Šmídová 

- Seznámení s neurologickým pracovištěm 

- Sběr anamnestických dat (cílená x komplexní), psaní psychologického ná-

lezu - zprávy  

- Vyšetřování neurologických pacientů psychodiagnostickými metodami 

(např. WAIS III, ACE-R, AVLT, BVMT-R, TMT A,B, Clock test, MM-

SE, BDI 2, WCST a další) 

- Vyhodnocení testových metod 
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Stáže studentů na plicní klinice ve FNOL (studenty Bc. a Mgr.)       

 
PhDr. Lia Hubáčková 

Pracoviště na Plicní klinice: 

- psychosomatika, 

- spánková laboratoř, 

- obezitologie, 

- ambulance bolesti, 

- nemocní před a po transplantaci plic, 

- s chronickými plicními onemocněními, 

- diagnostika a psychoterapie u ambulantních i hospitalizovaných pacientů.  

 

Stáže studentů na chirurgickém komplementu (studenty Bc. a Mgr.)      

 

Mgr. Zdenek Kubíček 

- Seznámení studentů s náplní práce klinického psychologa, psychoterapeu-

ta a konziliáře na somatických a traumatologických oddělení v rámci chi-

rurgického komplementu FNOL (převážně hospitalizovaní pacien-

ti chirurgie, traumatologie, ARO, urgent, interna, rehabilitace, geriatrie + 

ambulantní pacienti). 

- Studentům umožňuji seznámení se základními užívanými diagnostickými 

metodami, psychoterapeutickými postupy (převážně uplatnění rogersov-

ského přístupu na klienta zaměřené terapie), práce s traumatem, provázení 

a vedením dokumentace.  

- Přítomnost při psychologickém vyšetření a podpůrné terapii u dlouhodobě  

- hospitalizovaných pacientů (dle aktuálních požadavků, potřeby a možnos-

tí jednotlivých klinik, se souhlasem pacienta). 

- V rámci praxe bude studentům umožněna individuální práce pod dozorem   

- s vhodně vybraným pacientem, sejmutí anamnestických dat, individuální 

pohovor, případně diagnostika (převážně kognitivních a mnestických 

funkcí) a konzultace při vypracování kazuistiky. 
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Stáže studentů na hemato-onkologické klinice ve FNOL (studenty Bc. a          

Mgr.)      

 

Mgr. Alexandra Škrobánková 

- v průběhu stáže mají studenti možnost seznámit se s prací klinického psy-

chologa na somatickém oddělení, se specializovaným zaměřením na práci    

s hematoonkologickými pacienty (teorie, možnosti psychoterapie, dia-

gnostiky) 

 

Stáže studentů na onkologické klinice 

 

Mgr. Denisa Otipková, Ph.D. 

- Vysvětlení rozdílu mezi prací  psychologa v psychiatrickém provozu a na 

specializovaném somatickém oddělení 

- Objasnění rolí psychologa v onkologickém týmu 

- Seznámení s konkrétní podobou práce psychologa na onkologii, objasnění 

postupů u jednotlivých typů zadávaných případů 

- Specifika práce s hospitalizovaným onkologickým pacientem 

- Specifika práce s ambulantním onkologickým pacientem 

- Účast na velkých vizitách, nácvik vytipovaní pacientů, kteří by mohli být 

indikováni k psychologické intervenci 

- Setkání s pacienty v různých stadiích onkologického onemocnění 

- Práce s pacientem 

- Společná analýza případu 

- Zpětná vazba na zpracovanou kazuistiku s odkazy do praxe (psaní psy-

chologických zpráv) 

 

Praxe na tomto pracovišti není nejvhodnější pro studenty, 

kteří doposud neabsolvovali žádnou jinou praxi nebo stáž. 
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 Seznámení s jednotlivými pracovišti na výše uvedených klinikách 

 Seznámení se s náplní práce klinického psychologa v tomto zařízení. 

 Praktické seznámení se s diagnostickými metodami používanými v rámci psycholo    

            gického vyšetření. 

 Přístup k dokumentaci klientů, včetně zpráv z psychologického vyšetření. 

 V případě souhlasu klienta přítomnost a náslech u psychologického vyšetření, a to jak  

            v rámci diagnostiky dospělých, tak i v rámci dětské diagnostiky. 

 Možnost samostatné práce s klientem (pohovor, diagnostická kazuistika) s následnou   

            konzultací a diagnostickou i terapeutickou rozvahou nad klientem. 

 

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v oblasti 

klinické psychologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 


