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PROPOZICE K PRAXI
Název partnera:
Kontaktní osoba:
Email:
Adresa:
Telefon:

Psychiatrická nemocnice Kroměříž
PhDr. David Unger
phdr.unger@gmail.com
Psychiatrická nemocnice Kroměříž, Havlíčkova 1265,767 40 Kroměříž
573 314 406

1) Kam a v kolik hodin má student/ka na začátku praxe přijít?
Před začátkem samotné praxe u mentora se student/ka dostaví v pondělí, nejpozději v 7,45, na
Oddělení klinické psychologie I Psychiatrické nemocnice Kroměříž (budova číslo 9, vchod
v téže budově jako je ústavní lékárna, ale z druhé strany budovy, v přízemí). Bude se hlásit u
PhDr. Davida Ungera (kontakty viz výše). Po vyřešení administrativních záležitostí se dostaví
na oddělení k mentorovi, ke kterému se přihlásil/a na praxi.
2) Co si má student/kavzít na praxi s sebou?
Občanský průkaz, bílý plášť, přezůvky.
3) O čem by měl/a býtstudent/kapřed praxí informován/a?
Potřebné klinické dovednosti studentu/tce předají příslušní vyučující na Katedře psychologie
UPOL. Na začátku praxe bude student/ka PhDr. Davidem Ungerem informován/a
o bezpečnosti práce v PNKM, o povinné mlčenlivosti a dalších skutečnostech potřebných pro
řádný výkon praxe. Je rovněž třeba počítat s předepanými 40 hodinami praxe, což odpovídá
pobytu studenta v PNKM od 7,00 do 15,30 (s přestávkou na oběd). Náplň praxe odpovídá
charakteristice studijního předmětu dle nařízení vedení FF UP (sylabu předmětu).
4) Je možné zabezpečitstravování v místě výkonu praxe?
Student/ka bude mít denně cca půlhodinovou přestávku na oběd, který si může zakoupit
v blízkých restauracích. PNKM mu/jí stravu zabezpečit nemůže.
5) Je možné zabezpečit ubytování v místě výkonu praxe?
PNKM nemůže studentům zajistit ubytování. To lze získat v blízkých hotelech a ubytovnách.
Popřípadě je možné denně dojíždět – cesta z Olomouce či Brna trvá hromadnou dopravou cca
1,5 hod.
5) Je něcodalšího, comůžemenabídnout studentům na praxi? (Parkování, pracovna...)
Parkování v areálu léčebny není možné. Pro parkování je možné využít blízké ulice (např.
ulici Koperníkovu, ulici mezi PNKM a Květnou zahradou. Studenti mají v PNKM k dispozici
místnost, počítač (bez internetu), základní psychodiagnostické metody.
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POKYNY PO SKONČENÍ PRAXE
1) Zpracování výstupů z praxe (studijní výstup dle sylabu; hodnocení pracoviště) a vložení
do systému EDIS nejpozději do 14 dní po skončení praxe
2) Počkání si na kontrolu studijního výstupu garantem předmětu a uznání praxe (v případě
připomínek přepracování výstupů)
KONTAKTNÍ ÚDAJE MENTORŮ A CHARAKTERISTIKY JEJICH PRACOVIŠŤ
Jméno

Pracovna

Telefon

Email:

PAŠTEKOVÁ RUPERTOVÁ Hana PaeDr.
Mgr.

Psychologie II

rupertovah@pnkm.cz

573 314 485

PŘIJALOVÁ Pavla PhDr.

Psychologie II

prijalovap@pnkm.cz

573 314 460

15

sladkovam@pnkm.cz

573 314 465

18B

sucha.romana@email.cz

573 314 440

Psychologie I

phdr.unger@gmail.com

573 314 406

Psychologie II

sedlakovab@pnkm.cz

573 314 487

SLÁDKOVÁ Milena PhDr.
SUCHÁ Romana PhDr.
UNGER David PhDr.
SEDLÁKOVÁ Barbora, PhDr. et Mgr.

Pašteková Rupertová Hana, Mgr. et PaeDr. – koedukované oddělení 16 (pro pacienty s
chronickými psychotickými poruchami, dále pro dekompenzované pacienty s mentální
retardací a pacienty s organickými poruchami, a také pro pacienty s poruchou osobnosti)
Přijalová Pavla, PhDr. – ženská oddělení 1, 5A, 5B pro léčbu osob s psychotickými
poruchami, popřípadě s afektivními poruchami, závislostmi
Sedláková Barbora, PhDr. et Mgr. – oddělení 18B (psychoterapeutické oddělení
komunitního typu pro léčbu neurotických a osobnostních poruch, které poskytuje moderní
léčbu skupinovou psychoterapií) a oddělení 17A (oddělení pro léčbu mužů s
dekompenzovanými chronickými psychotickými poruchami)
Sládková Milena, PhDr. – koedukované oddělení 15 (komunitní léčba osob se závislostí)
Suchá Romana, PhDr. – koedukované oddělení 18B (psychoterapeutické oddělení
komunitního typu pro léčbu neurotických a dalších lehčích psychických poruch, které
poskytuje moderní léčbu skupinovou psychoterapií)
Unger David, PhDr.– mužská oddělení 6A a 6B (6A - oddělení pro léčbu akutních
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psychotických stavů spojených s agitovaností, negativismem nebo agresivitou; 6B - oddělení
pro léčbu akutních psychóz, zejména prvoatak, těžkých depresí a reaktivních stavů
spojených se sebevražedným jednáním či tendencemi)

