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Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry 

psychologie FF UP v Olomouci 

 

 

PROPOZICE K PRAXI  
 

Název partnera:  

Kontaktní osoba: PhDr. Renáta Koláčková (PhDr. Daniel Trubka) 

Email: kolackova@pnopava.cz 

Adresa: Psychiatrická nemocnice Opava, Olomoucká 88, 74601 Opava 

Telefon: 553 695 111 kl. 138 

 

 

1) Kam a v kolik má student/ka na začátku praxe přijít? 

Je potřeba, aby student vyplnil oficiální žádost o stáž na formulář PN Opava (tiskopis "Žádost 

o praxi" na stránkách nemocnice) a zaslal ho na sekretariát nemocnice. V žádosti musí uvést 

informaci, že stáž bude vykonávána v rámci partnerské sítě UPOL. Toto musí vykonat s 

dostatečným předstihem před započetím stáže (minimálně týden) 

.  

Před začátkem samotné praxe u mentora se dostavte v pondělí mezi 7:30 - 7:45 na sekretariát 

Psychiatrické nemocnice v Opavě (dále PNO), z důvodů vyřízení formalit - sídlí v hlavní 

budově v I. patře napravo, vedle ředitelny. Po vyřešení administrativních záležitostí se 

dostavte cca v 8:00 na příslušnou stanici k mentorovi, ke kterému jste se přihlásili na praxi. 

2) Co si má student/ka vzít na praxi sebou? 

Občanský průkaz, bílý plášť, přezůvky. 

3) O čem by měl/a být student/ka před praxí informován/a? 

Potřebné klinické dovednosti studentu/tce předají příslušní vyučující na Katedře psychologie 

UPOL. Je třeba počítat s předepsanými 40 hodinami praxe, což odpovídá pobytu studenta v 

PNO od 7:00 do 15:30 (s přestávkou na oběd). Časy se upřesňuji s mentorem. Náplň praxe 

odpovídá charakteristice studijního předmětu dle nařízení vedení FF UP (sylabu předmětu) a 

možnostem dané stanice PNO. 

4) Je možné zabezpečit stravování v místě výkonu praxe? 

Student/ka bude mít denně cca půlhodinovou přestávku na oběd, který si může zakoupit v 

blízkých restauracích nebo si může domluvit stravu v jídelně PNO na sekretariátu při 

úvodních formalitách. 

5) Je něco dalšího, co můžete nabídnou studentům na praxi? (Parkování, pracovna...) 

Parkování v areálu nemocnice není možné. Pro parkování je možné využít parkoviště před 

nemocnicí, popř. blízké parkoviště supermarketu. Studenti mají v PNO k dispozici místnost 

dle provozních podmínek dané stanice, většinou místnost psychologa stanice. 
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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)  

 


