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              Profesní životopis 

 

 
Titul, jméno, příjmení: PhDr. Veronika Očenášková, Ph.D.   
 

Osobní údaje:  

 Narozena 5. 9. 1984 

 Místo narození Hustopeče u Brna 

 Svobodná  

Vzdělání:  

 2010 - 2014, září: doktorský studijní program, obor klinická psychologie (Katedra psychologie FF 

UP v Olomouci)  

Téma disertační práce: Psychologické aspekty osobního a profesní života žen pracujících 

v akademických povoláních 

 2011, listopad: rigorózní zkouška z klinické psychologie a udělení titulu PhDr. (Katedra 

psychologie FF UP v Olomouci)  

Téma rigorózní práce: Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách  

 2005 - 2010: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: jednooborová psychologie. 

Téma diplomové práce: Životní spokojenost singles 

Pracovní praxe: 

 2014 – doposud: odborná asistentka na Katedře psychologie FF UP v Olomouci 

 2012, únor – doposud: školní psycholožka na Střední škole logistiky a chemie, U Hradiska 29, 

Olomouc 

 2010, duben – 2010, červenec: psycholožka v Pedagogicko – psychologické poradně České 

Budějovice, odloučené pracoviště ve Strakonicích 

Odborné výcviky/certifikáty  

 2013 – kurz Klinické hypnózy pod vedením Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc., PL Kroměříž 

 2012 – kurz v Rorschachově metodě (100 hodin) pod vedením PhDr. M. Lečbycha,  Ph.D., 

Katedra psychologie FF UP Olomouc 

 2012 – kurz Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii SF, DALET Olomouc 

 2012 – vzdělávací víkend, Modul metodologicko-statistický (Lineární regrese jako vstupní brána 

ke statistickým modelům v psychologii, 16 hodin), Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.  

 2011 – seminář, Cogmed trénink pracovní paměti (7 hodin), MUDr. Miroslav Novotný. 

 2011 – seminář, Neurofeedback a jeho využití v psychologické praxi (7 hodin), MUDr. Miroslav 

Novotný. 

 2011 – vzdělávací víkend, Modul prezentační dovednosti 2 („Psaní a publikování“, 16 hodin), 

Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. 

 2010 – vzdělávací víkend, Modul metodologicko-statistický (analýza kvalitativních dat, 16 hodin), 

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. 
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 2010 – vzdělávací víkend, Základy projektového řízení (16 hodin), Ing. Radoslav Štefánek a Ing. 

Stanislava Nechvílová 

 2010 – seminář Klima školy – sociální konstrukt a problémy s jeho měřením a Psychologie 

založená na důkazech, Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.  

 2010 – vzdělávací víkend, Modul prezentační dovednosti (Prezentační dovednosti, publikování a 

eticko-právní oblast, 16 hodin), PhDr. Oswald Schorm 

 2010 – vzdělávací víkend, Modul odborná angličtina (18 hodin), Mgr. Šárka Dohnalová a Mgr. 

Jaroslava Ivanová 

 2009 -  roční kurz Psycholog ve zdravotnictví (ukončení v dubnu 2010), realizován katedrou 

psychologie FF UP v Olomouci 

 2007 – kurz Test apercepce ruky TAR, PhDr. Zdeněk Altman  

 2007 – kurz Lüscherův barvový test, PhDr. Zdeněk Altman  

 

Grantová a výzkumná činnost/projekty  

 2013 – 2014: hlavní řešitel SGS-IGA (FF_2013_021) Partnerská spokojenost žen v akademických 

povoláních 

 2012 – 2013: spoluřešitel SGS-IGA (FF_2012_003) Biologická a pěstounská rodina: pohled 

dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu 

 2011 – 2012: spoluřešitel SGS-IGA (FF_2011_012) Virtuální šikana a její psycho-sociální 

konsekvence u vysokoškolských studentů 

 

Členství  

 Od roku 2013 řádným členem Českomoravské psychologické společnosti (2005 – 2013 

mimořádný člen)  


