Praxe a aplikovaný výzkum v modulu klinické psychologie
V návaznosti na sylaby předmětů:








Úvod do práce s klientem
Psychodiagnostika dospělých I. a II
Psychodiagnostika dětí
Klinická psychologie
Obecná psychoterapie
Psychoterapie dětí
Neuropsychologie

Předměty, ke kterým se praxe váže v systému STAG:



Klinická praxe 1 a Klinická praxe 2 pro bakalářské studijní programy.
Klinická praxe I. a Klinická praxe II. pro navazující magisterské studijní programy.

Úvod
Odborné praxe studentů jsou nezbytnou součástí výuky v rámci pregraduálního studia. Slouží
k ověřování, zdokonalování a rozvíjení znalostí ze základních a nadstavbových,
specializovaných disciplín, orientovaných explanačně, metodologicky a metodicky. Jejich
hlavním cílem je však aplikace získaných znalostí do praxe a osvojení si dovedností
potřebných pro práci s klienty. Mimo to mohou být poznatky z odborných praxí důležitým
konfrontačním zdrojem k teoretickým předmětům, mohou mít funkci motivační ve smyslu
vzbuzení zájmu o daný obor či posloužit jako jeden z pramenů přípravy na zkoušku ze
souvisejících předmětů. Součástí odborné praxe je výzkumné zaměření vedené garantem
katedry, sloužící k naplnění společného výzkumného cíle odborného pracoviště a katedry
psychologie.
Odborné praxe studentů v modulu klinické psychologie jsou povinnou součástí výuky v rámci
pregraduálního studia. Slouží k základní orientaci studenta ve zdravotnickém prostředí.
Studenti si osvojují základní dovednosti nezbytné k práci s klientem, seznamují se s chodem
zdravotnického zařízení, vedením zdravotnické dokumentace, hierarchií a organizací
zdravotní péče, legislativním rámcem poskytování zdravotní péče. Na základě praxe student
vypracovává klinicko-psychologické vyšetření formou kazuistiky, v níž prokazuje znalost
základních klinicko-psychologických metod. Klinicko-psychologické praxe propojují
poznatky teoretických oborů s potřebami praxe a studenti se učí využívat aplikované
psychologické postupy v rámci psychodiagnostiky a posudkové činnosti.
Cíle odborné praxe v rámci modulu KP
V rámci praxe se student seznámí s rolí klinického psychologa a jeho postavením v systému
poskytování zdravotní péče. Absolvováním klinické praxe student prokazuje dovednost
vedení rozhovoru s konkrétním pacientem, schopnost porozumění jeho životnímu příběhu,
schopnost interpretovat a srozumitelně zpracovat výsledky svého pozorování, rozhovoru a
případně diagnostických metod do uceleného a koherentního celku. Tyto výsledky má

možnost konzultovat s vedoucím praxe a následně předložit k posouzení lektorům konkrétních
klinicko-psychologických předmětů.
Dalším důležitým cílem odborné praxe je přispět k realizaci výzkumného záměru,
dohodnutého mezi partnerskou organizací, na které praxe probíhá a Katedrou psychologie FF
UP. Výzkumné cíle se řídí specifiky dle dohody s jednotlivými partnery. Mezi sekundární cíle
klinicko-psychologické praxe patří případné ujasnění tématu diplomové práce studenta, či
další sběr výzkumných dat. Dále lze uvést ujasnění si vlastní budoucí profesionální role,
zvažování případné kariéry v oblasti klinické psychologie.
Získané způsobilosti studenta








Zná základní principy fungování a běžný provoz vybraného pracoviště.
Zná obsah klíčových dokumentů, na kterých poskytování zdravotních služeb stojí.
Je seznámen s typy pacientů daného zařízení, jakož i s typickými psychopatologickými
okruhy, které se u pacientů vyskytují.
Je seznámen se základními metodikami a postupy přímé práce s pacienty daného pracoviště.
Umí kontaktovat pacienta a vést s ním anamnestický rozhovor.
Umí si vést poznámky a zápisky o průběhu psychologického vyšetření či
psychoterapeutických skupin.
Reflektuje svůj osobní přístup i etický rozměr práce na daném pracovišti.

Průběh praxe/stáže v rámci modulu klinické psychologie
1. Student se seznámí s pokyny bezpečnosti práce daného partnerského pracoviště Partnerské
sítě Katedry psychologie FF UP v Olomouci.
2. Student se seznámí s Etickým kodexem dané členské organizace Partnerské sítě Katedry
psychologie FF UP v Olomouci.
3. Student se seznámí se Zákonem č. 372/2011 Sb. „O zdravotních službách“ ve znění
pozdějších zákonů, zejména s §65 o nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování
výpisů a kopií.
4. Student se seznámí s organizací klinického pracoviště, dokumentací a prací klinického
psychologa.
5. V případě možnosti pracoviště se účastní psychologického vyšetření vedeného psychologem
– mentorem praxe.
6. Provede vlastní vyšetření pacienta a to následovně:
a. V rámci předmětu „Klinická praxe 1“ provede vyšetření na základě klinických metod
(pozorování, rozhovor, analýza produktů, anamnéza). Tuto praxi může student
nastoupit nejdříve 1. 11. daného roku, praxe nastoupená dříve nebude studentovi
uznána.
b. V rámci předmětů „Klinická praxe 2“ a „Klinická praxe I.a II“ proběhne vyšetření
s využitím psychodiagnostických metod (metody k posouzení intelektu a osobnosti).
Tyto odborné praxe jsou již výukově výzkumné, to znamená, že student se bude
podílet na předem stanoveném výzkumu. Instrukce k tomu získá u garanta katedry
pro dané praktické pracoviště (viz níže) nebo u garanta výzkumu.
c. V rámci předmětu „Úvod do práce s klientem“ student předloží zpracovanou
kazuistiku se strukturou dle sylabů tohoto předmětu (klinický dojem, pozorování,
nynější onemocnění, anamnéza, klinická úvaha, závěr…).
d. V rámci předmětu „Psychologická diagnostika dospělých II.“ předloží materiály, které
prokazují jeho práci s testovou metodou, jejím vyhodnocením (doložení kopií

záznamových listů daných metod v anonymizované podobě – anonymizaci údajů
kontroluje garant předmětu a příp. mentor praxe v případě strojových výsledků z PC)
e. Konzultuje své nálezy s mentorem praxe.
f. S ohledem na platné sylaby vypracuje psychologické vyšetření v písemné podobě.
g. Výzkum v rámci praxe. V rámci realizace základní praxe nebo stáže se student
seznámí s výzkumnými záměry pro dané pracoviště a metodami, které by měl pro
výzkumné záměry administrovat. Především dbá zákonných ustanovení dle
§101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů „O ochraně osobních údajů“. Podrobné
informace viz Průvodce praxí (www.papsav.upol.cz).

Legislativa je pro studenty závazná a vyplývají z ní etické zásady práce s pacienty. Studenti se
zavazují k ochraně osobních dat pacientů a k dodržování pravidel bezpečnosti práce.

