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Současní členové Partnerské sítě Katedry psychologie FF UP v Olomouci  

 BENEKOVterm s.r.o. Horní Benešov 

 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

 Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín, p.o. 

 Česká asociace studentů psychologie 

 Člověk v tísni, o.p.s. Olomouc 

 Dopravní vzdělávací institut 

 Fakultní nemocnice Olomouc Klinika psychiatrie, pracoviště klinické psychologie 

 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

 Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. 

 Honeywell, spol. s r.o. - Honeywell Technology Solutions  

 Hyundai Motor Manufacturing Czech 

 Institut psychologických služeb, s.r.o. 

 Johnson Controls International, spol. s r.o. 

 P-centrum Olomouc 

 Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, p.o. 

 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, p.o. 

 Psychiatrická nemocnice Kroměříž 

 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské 

 Psychiatrická léčebna Šternberk 

 Společnost Podané ruce, o.p.s. Olomouc 

 Společnost Mana, o.p.s. 

 Škoda Auto, a. s. 

 Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera  

 Vojenská nemocnice Olomouc 
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Odborné praxe, stáže a exkurze 

 v Partnerské síti  

Katedry psychologie FF UP v Olomouci 
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Vysvětlení pojmů vymezujících různé typy studijních pobytů pro účely  

projektu Partnerská síť(exkurze, odborná praxe, stáž) 
 

Úvod 

Kromě teoretické výuky se studenti psychologie setkávají v rámci svého studia s praktickými ukázkami, 

návštěvami či pobyty, které jsou zaměřené na aplikaci teoretických poznatků do praxe. Jedná se buď o 

krátké návštěvy zařízení, kde se psychologické poznatky uplatňují při práci s lidmi nebo o delší časově vy-

mezené pobyty na pracovištích, kde pracuje psycholog. Na některých pracovištích, kam chodí studenti na 

odborné praxe, sice nepracuje psycholog, ale téma je spojené s potřebou psychologického pohledu a vhledu 

(např. Praxe v psychologii řízení). V pojmenování a vymezování obsahu jednotlivých druhů studijních po-

bytů panuje značná nejednotnost, což je pochopitelné s ohledem na množství osob, aplikovaných disciplín 

a pracovišť, které jsou zde zahrnuty.  Vymezujeme zde pojmy související se studijními pobyty tak, aby by-

lo zřejmé, co je pod daným názvem míněno a co může student od toho kterého typu studijního pobytu oče-

kávat. Uvedené vymezení bude postupně aplikováno i na další zdroje informací (web, STAG apod.).  

 

1. Odborné praxe (akreditované praxe) - jsou studijní pobyty na pracovištích, jejichž činnost přímo sou-

visí či navazuje na vyučované předměty v rámci akreditovaných programů na Katedře psychologie 

(povinných či volitelných), délka pobytu je dána počtem hodin v sylabu předmětu. Od exkurzí se liší tím, 

že zde student má získat konkrétní kompetence (způsobilosti). Na rozdíl od stáží za ně student získá zápo-

čet a bodové ohodnocení kredity. Protože se tyto odborné praxe realizují v návaznosti na akreditované pro-

gramy katedry, nazýváme je také zjednodušeně akreditované praxe. 

 

Mezi akreditované praxe patří následující: 

 Výuková praxe – studijní pobyt na pracovišti za účelem získání konkrétních způsobilostí, vázaný na 

studijní předmět v akreditovaném programu (např. Klinická praxe I.)  

 Výukově-výzkumná praxe – studijní pobyt na pracovišti za účelem získání konkrétních způsobilostí, 

vázaný na studijní předmět v akreditovaném programu, s participací na výzkumném záměru konzulto-

vaném se zástupci katedry (např. Klinická praxe II.- IV.) 

 Diplomová praxe – studijní pobyt na pracovišti za účelem provedení výzkumné aktivity. 

 

Mimo akreditované praxe, které sice nejsou vázány přímo na studijní předmět, ale jsou studentům doporu-

čovány pro orientaci a rozšíření jejich představy o využitelnosti některých psychologických disciplín, patří 

exkurze. 

 

2. Exkurze – je krátká (např. jednodenní) návštěva pracoviště za účelem prohlídky zařízení a seznámení se 

s prostředím pracoviště. Lze rozlišit na ty, v nichž pracuje psycholog a ty, kde psycholog nepracuje. Exkur-

ze jsou užitečné v případě, kdy je důležité poznat různá pracoviště, získat o nich přehled, primárně nejde o 

získání nějakých kompetencí. 

 

3. Stáž - studijní pobyt s participací na výzkumném záměru bez kreditového ohodnocení - pobyt na praco-

višti pro motivované studenty, se záměrem hlouběji poznat chod pracoviště, mít možnost poznat zblízka 

danou problematiku a zúčastnit se výzkumu – dle výzkumného záměru konzultovaného se zástupci kated-

ry. Výzkumná aktivita studenta je podmínkou možnosti využít této nabídky. 
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Kdo je kdo v organizaci praxí a stáží na Katedře psychologie FF UP  

v Olomouci 
 

V průběhu praxí a stáží se studenti setkají s více lidmi, kteří mají různé odpovědnosti a role. Tyto role mají 

podobné názvy a mohou se plést, proto je zde uvedeme každou zvlášť a popíšeme jejich specifika: 
 

 Garant praxe (nebo také garant katedry) je zaměstnancem naší katedry psychologie a spolupracuje 

s konkrétním partnerským pracovištěm.  Garanti praxe (katedry) jsou spolutvůrci výzkumných zámě-

rů, odpovídají za odbornou stránku výzkumu. Hlavní úlohou garantů praxe je tedy dohled nad kon-

krétním výzkumným záměrem. Budou vést studenty, pokud jde o jejich výzkumnou část praxe, stu-

denti od nich získají pokyny a materiály (v některých případech i školení), důležité pro participaci na 

výzkumu. Jména garantů praxe jsou uvedena na stránkách projektu. 
 

 Vedoucí praxe je zaměstnancem partnerského pracoviště, kde student vykonává praxi či stáž. Po od-

borné a organizační stránce zastřešuje všechny školitele na partnerském pracovišti. Vedoucí praxe 

zodpovídá za průběh praxe/stáže studenta a za umožnění realizace předem naplánované výzkumné 

aktivity (viz výzkumné záměry v bulletinu a na stránkách projektu). Úzce spolupracuje s garantem 

katedry, je spolutvůrcem výzkumného záměru pro své pracoviště. Jména vedoucích praxí jsou uvede-

na na stránkách projektu u daných partnerských pracovišť.  
 

 Školitel – je zaměstnancem partnerského pracoviště, který po dohodě s vedoucím praxe přímo vede 

studenta v průběhu praxe.  Školitelé také provádějí hodnocení studentů po praxi/stáži, jejich jméno je 

uvedeno v průvodních dokumentech studenta. 
 

 Garant předmětu – je zaměstnanec katedry, který garantuje konkrétní akreditovaný předmět praxe, 

je autorem anotace a sylabu pro průběh praxe (předměty uvedené ve Stagu s dodatkem praxe nebo 

stáž). Pro praxe klinické psychologie je to aktuálně dr. Procházka, pro praxe psychologie práce a or-

ganizace doc. Vtípil, pro praxe pedagogicko-poradenské dr. Smékalová a pro praxe psychologie 

v sociálních službách dr. Kolařík.  Tito garanti předmětu mohou zapsat studentovi zápočet za absol-

vování praxe, pokud splní jejich požadavky uvedené v konkrétním sylabu. Praxe realizované 

v projektu PAPSAV jsou plánované tak, aby bylo možné těmto požadavkům dostát.  
 

Více o tom, kdo a jak Vás bude provázet na praxích/stážích najdete v „Manuálech pro praxi“ pro jednot-

livé moduly na webových stránkách www.psych.upol.cz 

Poznámka: Stáže se, podobně jako exkurze, mohou odehrát na pracovišti, kde pracuje nebo nepracuje psy-

cholog. Stáže jsou vhodné v případě, kdy student na pracovišti již byl na akreditované praxi a chce na pra-

covišti pokračovat ve výzkumné aktivitě. Může však jít i o situaci, kdy student na daném pracovišti dosud 

nebyl, ale zajímá se o něj a má zájem participovat na výzkumu dohodnutém mezi katedrou a pracovištěm. 

V takovém případě se student řídí postupem uvedeným v Manuálu praxí daného oboru pro konkrétní pra-

coviště. Vstup studenta na stáž může být podmíněn souhlasem garanta na katedře.  

 

4. ****Výběrová (VIP) praxe/stáž – je specifickým typem praxe/stáže, na níž student získá něco navíc 

oproti běžným praxím či stážím (například se koná na lukrativním pracovišti). Na tuto praxi je student vy-

bírán podle předem určených kritérií. Výběrová praxe může být uznána jako akreditovaná praxe (naplní-li 

se požadavky sylabu, bude hodnocena odpovídajícím počtem kreditů a zápočtem) nebo být nadstavbou stu-

dia – tím by patřila mezi stáže. V každém případě se k této praxi váže participace na výzkumném záměru 

v rámci projektu.  
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Základní informace o systému EDIS: 
EDIS (edukační informační systém) je celouniverzitní informační systém, který má různé funkce (práce se 

studijními materiály, e-learningy, komunikační rozhraní). Na Katedře psychologie v Olomouci se ale zatím 

EDIS využívá zejména pro agendu praxí a stáží. Studenti se mohou přihlašovat na praxe a stáže elektronic-

ky na webu: edis.upol.cz. Pro přihlášení lze využít login a heslo ze STAGu - oba systémy jsou propojeny . 

Po přihlášení se studentovi v menu „Termíny nabízených praxí“ zobrazí jen ty termíny praxí a stáží, které 

se ho týkají. Přímo ze systému lze stáhnout veškeré důležité podklady a metodické manuály. Student si 

svoje praxe v systému může jednoduše sledovat a je upozorněn, pokud má do systému vložit výstup 

z praxe. Elektronizuje se tak i proces uznávání praxí – místo emailové komunikace student jednoduše svou 

práci nahraje a počká na reakci garanta dané praxe. Také evaluace praxe je přímo v systému EDIS.  

Systém EDIS 
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Praxe a aplikovaný výzkum v modulu psychologie v sociálních službách  
 

V návaznosti na sylaby k předmětům: 

 Adiktologie 1 

 Adiktologie 2 

 Sociální služby a člověk s handicapem 

 Pedagogicko-psychologické poradenství 

 Úvod do poradenské psychologie 

 

Předmět, ke kterému se praxe váže v systému STAG: 

 Psychologické poradenství v sociálních službách - stáž  

 
 

Úvod 
 

Odborné praxe a stáže mají přínos pro teoretické předměty, které student absolvuje. Dále mohou mít funkci 

motivační pro práci s danou klientelou a mohou podporovat zájem o danou problematiku. Eventuelně si 

student v rámci sebe-zkušenosti na praxi/stáži může přijít na to, se kterou klientelou se mu obtížněji pracuje 

a nevyhovuje mu. Získané poznatky studentovi mohou přispět ke zvýšení vlastního sebepoznání, zvýšení 

kvality kompetencí. Nabyté informace mohou přispět k připravovanému či realizovanému výzkumu v rám-

ci studentovy závěrečné práce. 

 

Praxe a výzkum v oblasti sociálních služeb respektují specifika těchto služeb, která spočívají v tom, že mu-

sí být poskytovány s ohledem na důsledné zajišťování a dodržování lidských práv a základních svobod 

osob, tedy klientů. Klienty sociálních služeb jsou osoby, které se ocitly v těžké životní situaci, jejich život-

ní potřeby jsou nedostatečně zabezpečovány a jejich způsob života ohrožuje je samotné, potažmo veřejnost. 

Také bývají ze strany společnosti často stigmatizování a diskriminováni. O problémech těchto klientů se 

šíří řada mýtů a předsudků, které student při práci s nimi bere v potaz a snaží se jim vyvarovat. 

 

Součástí odborné praxe je výzkumné zaměření vedené garantem výzkumu, které naplňuje společný vý-

zkumný cíl odborného pracoviště a katedry psychologie. 

 

Kromě výukově-výzkumné odborné praxe lze na pracovišti absolvovat také diplomovou praxi nebo čistě 

výzkumně zaměřený studijní pobyt bez návaznosti na akreditovaný předmět katedry, který nazýváme stáž. 

Dále se student může v organizaci působit jako dobrovolník. Více informací naleznete na webu u partner-

ských pracovišť. 

 

Cíle praxe v rámci modulu poradenství v sociálních službách 
 Pětidenní praxe/stáž studentovi umožňuje poznat chod daného zařízení poskytujícího psychologickou péči v 

oblasti sociálních služeb, zejména s jakými klienty pracuje, co jim nabízí a co pro ně dělá. Tj. filozofie a cíle 

poskytované služby. 

 Student je přítomen u konzultací s klienty, pokud možno od počátku - úvodního rozhovoru, stanovení zakázky, 

řešení daného problému apod.  

 Student hovoří, diskutuje s psychology (či jinými pracovníky pracujícími přímo s klienty) z daného zařízení a 

ptá se na jejich zkušenosti, co je podle jejich názoru stěžejní, co se daří a co naopak přináší problémy a mělo 

by se změnit.  

 Student získá od svého průvodce zařízením (mentora) představu o roli a funkci psychologa nebo poradenského 

pracovníka v dané službě, popř. využití psychologických poznatků a metod při poskytování služby.   
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 Student se též seznámí s metodikami a technikami práce s klientem zařízení poskytujícího sociální 

služby. Měl by být seznámen i s jinými klíčovými dokumenty, které organizace pro svůj chod potře-

buje a z nichž vychází principy jejího působení (právní dokumenty, strategie, kodexy…).  

 Student se zapojí do výzkumného projektu podle potřeb organizace a dohody s garantem výzkumu a 

pozná oblasti, v nichž je potřeba dále výzkumně pracovat. 

 Na závěr proběhne zhodnocení průběhu praxe a výměna zpětné vazby (kromě toho proběhne i písem-

ná evaluace). 

 

Získané způsobilosti studenta 

 

 Orientuje se v principu fungování neziskové organizace. 

 Zná základní principy fungování a běžný provoz vybrané sociální služby. 

 Zná obsah klíčových dokumentů, na kterých poskytování sociální služby stojí. 

 Zná Standardy kvality sociálních služeb, chápe jejich význam a dokáže uvést příklad jejich využití v 

daném typu sociální služby.  

 Dokáže porozumět typickým problémům, se kterými se setkává klientela daného zařízení, respektuje 

a rozumí jejich sociální situaci a své poznatky dokáže propojovat s dalšími oblastmi života klientů.  

 Je seznámen se základními metodikami a postupy přímé práce s klienty v dané sociální službě.  

 Umí kontaktovat klienta vybrané sociální služby a vést s ním rozhovor.  

 Umí si vést poznámky a zápisky o průběhu práce s klientem i celé stáže. 

 Reflektuje svůj osobní přístup i etický rozměr práce v sociální službě. 

 

Průběh praxe/stáže 
 

1. Před zvolením praxe/stáže v modulu Poradenství v sociálních službách si student prostuduje 

informace o praktických pracovištích spolupracujících s Katedrou psychologie FF UP a jejich 

výzkumných záměrech. Tyto informace nalezne student na webových stránkách Katedry psy-

chologie FF UP v Olomouci - Partnerská síť. Dále se seznámí s podmínkami k nástupu (např. 

zda splňuje věk nástupu, očkování, podmínky služby apod.) 

2. Další informace k absolvování praxe nalezne student v elektronickém systému EDIS, kde jsou 

uvedena konkrétní pracoviště, na nichž je možné praxi absolvovat. Zde student najde potřeb-

né informace o podmínkách, organizaci a průběhu konkrétní praxe na praktickém pracovišti. 

3. Výstupy z praxe modulu psychologie v sociálních službách se řídí propozicemi předmětu 

Psychologické poradenství v sociálních službách-stáž . Tento předmět si student v případě 

zájmu o vykonání praxe zapíše do systému STAG. Tuto praxi mohou studenti absolvovat jak 

v zimním, tak letním semestru. Zápočet z tohoto předmětu uděluje garant předmětu po splnění 

požadavků uvedených v sylabu předmětu. Sylaby lze nalézt v systému STAG.  

4. Požadavky k praxi splní student prostřednictvím systému EDIS (podle propozic v sylabu) vlo-

žením požadovaného úkolu.   

5. Součástí odborné praxe je výzkumná část praxe. Po přihlášení se na praxi na pracoviště v 

rámci Partnerské sítě Katedry psychologie FF UP student zjistí, zda na daném pracovišti aktu-

álně probíhá aplikovaný výzkum a pokud ano, obrátí se na garanta výzkumu pro dané praco-

viště a společně se domluví na dalším postupu ohledně výzkumu.  

6. Lze také absolvovat výhradně výzkumnou praxi, která je buď součástí diplomové praxe, nebo 

je z jiného důvodu ze zájmu studenta absolvována mimo akreditovaný předmět – pak ji nazý-

váme stáž. Také před přihlášením se na výzkumnou stáž je potřeba kontaktovat garanta vý-

zkumu (viz výše). 
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7. S právními předpisy a směrnicemi se student seznámí před výkonem praxe a během prvního dne 

praxe/stáže. Student si tyto dokumenty vyhledá na webu při výběru dané sociální služby. 

a) Pokyny bezpečnosti práce daného partnerského pracoviště Partnerské sítě Katedry psy-

chologie FF UP v Olomouci. 

b) Etický kodex dané členské organizace Partnerské sítě Katedry psychologie FF UP 

v Olomouci. 

c) Vztažné zákony: 

 2000/101 Sb. zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

 313/2013 Sb., zákon o sociálních službách.  

 Listina základních práv a svobod, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního 

zákona č. 162/1998 Sb. 

 Zásady ochrany duševně nemocných - rezoluce OSN č. 46/119 dne 17. prosince 

1991. 

 Standardy kvality sociálních služeb. 

 Operační manuál dané služby. 

 Organizační směrnice v oblasti bezpečnosti práce, postupu při vzniku škody, ochra-

ny osobních údajů; dále s vnitřními pravidly služby o řešení stížností a podnětů od 

klientů, etickým kodexem sociálního pracovníka a dalšími pravidly obsaženými v 

operačním manuálu dané služby. 
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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, orientova-

ných 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 před-

mětů. Součástí odborné praxe je výzkumné zaměření vedené garantem katedry, sloužící k naplnění společ-

ného výzkumného cíle odborného pracoviště a katedry psychologie. 

 

 

Odborné praxe studentů v modulu klinické psychologie jsou povinnou součástí výuky v rámci pregraduál-

ního 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 zdravot-

nické 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 postu-

py 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 zpraco-

vat 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. 

 
 

 



19 

 

Dalším důležitým cílem odborné praxe je přispět k realizaci výzkumného záměru, dohodnutého mezi part-

nerskou 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 ujas-

nění tématu diplomové práce studenta, či další sběr výzkumných dat. Dále lze uvést ujasnění si vlastní bu-

doucí 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, kte-

ré 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 sku-

pin.  

 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 psy-

chologie FF UP v Olomouci.  

3. Student se seznámí se Zákonem č. 372/2011 Sb. „O zdravotních službách“ ve znění pozděj-

ších 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 psy-

chologa.  

5. V případě možnosti pracoviště se účastní psychologického vyšetření vedeného psychologem – 

mentorem praxe.  

6. Provede vlastní vyšetření pacienta a to následovně:   

 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. 

 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 pra-

xe jsou již výukově výzkumné, to znamená, že student se bude podílet na předem stanove-

ném výzkumu. Instrukce k tomu získá u garanta katedry pro dané praktické pracoviště (viz 

níže) nebo u garanta výzkumu. 

 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…).   

 V rámci předmětu „Psychologická diagnostika dospělých II.“ předloží materiály, které pro-

kazují 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)   

 Konzultuje své nálezy s mentorem praxe.  
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 S ohledem na platné sylaby vypracuje psychologické vyšetření v písemné podobě.  

 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. 
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Praxe a aplikovaný výzkum v modulu psychologie práce a organizace 
 

V návaznosti na sylaby páteřních předmětů 

 

Bc. studium 

 Psychologie práce  

 Organizační kultura 

nMgr. studium 

 Sociální psychologie práce 

 Řízení lidských zdrojů 1 – 2 

 Dopravní psychologie 1 – 2 

 Psychologie a výběr zaměstnanců 

 Manažerská psychologie 

 Ekonomická psychologie 

 Psychologie trhu a reklamy  

 

Předměty, ke kterým se praxe váže v systému STAG: 

Bc. studium 

 Praxe v psychologii práce 1 

nMgr. studium 

 Praxe v psychologii práce 

 Praxe v psychologii řízení  
 

Úvod 
 

Odborné praxe studentů jsou nezbytnou součástí výuky v rámci pregraduálního studia. Slouží k ověřo-

vání, zdokonalování a rozvíjení znalostí ze základních a nadstavbových, specializovaných disciplín, 

orientovaných explanačně, metodologicky a metodicky. Jejich hlavním cílem je však aplikace získa-

ných znalostí do praxe a osvojení si dovedností potřebných pro práci s klienty nebo zákazníky. Mimoto 

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 výzkumu z Katedry psychologie, sloužící k naplnění společného výzkumného cíle odborného 

pracoviště a Katedry psychologie FF UP. 

 

Kromě výukově-výzkumné odborné praxe lze na pracovištích absolvovat také magisterskou diplomo-

vou nebo bakalářskou diplomovou praxi nebo čistě výzkumně zaměřenou praxi bez návaznosti na akre-

ditovaný předmět katedry, kterou nazýváme stáž. 
 

Cíle odborné praxe v rámci modulu KP 

 

Hlavním cílem odborné praxe v rámci psychologie práce a organizace je, aby se student seznámil se 

základními praktickými dovednostmi ve vybraných postupech, metodách a technikách v oblasti PPAO. 

Student by se měl po absolvování praxe orientovat v hlavních personálních procesech v návaznosti na 

práci psychologa se zaměřením zejména na: 

 

 činnosti psychologa na pracovišti; 

 metody analýzy pracovní činnosti; 
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 nábor a výběr zaměstnanců; 

 metody hodnocení a motivace zaměstnanců; 

 adaptace a další vzdělávání zaměstnanců; 

 psychologická diagnostika a možnosti praktické aplikace; 

 etické aspekty diagnostiky a předávání informací zadavatelům a klientům; 

 psychologický výzkum na pracovišti. 

 

Studenti budou na partnerských pracovištích seznámeni se stávajícími personálními procesy a v průbě-

hu praxe budou mít možnost u jednotlivých vybraných činností praktického nácviku. 

 

Hlavním cílem odborné praxe v rámci dopravní psychologie je poskytnout studentovi základní po-

znatky a možnosti jejich aplikace v oblasti lidského faktoru v dopravě a souvisejících disciplín. V rámci 

praxe bude mít student možnost osvojit si základní poznatkovou bázi z oblasti dopravní problematiky, 

podílet se na řešení dopravních projektů (např. formou terénního výzkumu nebo v laboratoři) a nácvik 

přímé práce s klienty (např. rehabilitační programy, psychoterapie, preventivní programy, první pomoc, 

atp.). Praxe by měla studentovi poskytnout orientaci na rozhraní dopravy a psychologie a umožnit tak 

psychologická posouzení ve vzájemném kontextu, což může být vnímáno i jako konkurenční výhoda 

při hledání zaměstnání v oboru dopravní psychologie. 

 

Získané způsobilosti studenta 

 

Obecně pro oblast psychologie práce a organizace 

 Zná základní principy fungování a běžný provoz pracoviště. 

 Je seznámen s klientelou daného pracoviště/zaměstnanci pracoviště, jakož i s typickými zakáz-

kami klientely/činnostmi. 

 Je seznámen se základními metodikami a postupy přímé práce s klienty/zaměstnanci či uchaze-

či.  

 Popíše základní personální činnosti.  

 Umí kontaktovat respondenta/klienta a vést s ním rozhovor.  

 Umí si vést poznámky a zápisky o průběhu práce s klientem i celé praxe či stáže. 

 Reflektuje svůj osobní přístup i etický rozměr práce.  

Specificky v oblasti dopravní psychologie 

 Zná základní principy fungování dopravy. 

 Zná efekty a vlivy, kterými dopravní proces působí na své (i nezačleněné) okolí. 

 

Průběh praxe/stáže v rámci modulu psychologie práce a organizace 

 

1. Student se seznámí s pokyny bezpečnosti práce daného partnerského pracoviště Partnerské sítě Ka-

tedry psychologie FF UP v Olomouci. 

2. Student se seznámí s Etickým kodexem daného partnerského pracoviště Partnerské sítě Katedry 

psychologie FF UP v Olomouci. 

3. Po přihlášení na odbornou praxi/stáž na partnerské pracoviště se student obrátí na garanta výzkumu 

(je-li součástí praxe výzkum) pro dané pracoviště na Katedře psychologie FF UP. Na garanta vý-

zkumu se obrátí nejpozději 10 dní před nástupem na praxi/stáž. 

4. Student se seznámí s chodem organizace, dokumentací a prací psychologa na daném partnerském 

pracovišti. 
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5. Výstupy z praxe naváže na zapsaný příslušný předmět:  

a) V rámci předmětu „Praxe v psychologii práce 1“ student předloží garantovi předmětu výstupy 

definované sylabem předmětu (potvrzení o praxi a písemná práce). 

b) V rámci předmětu „Praxe v psychologii práce“ student předloží garantovi předmětu výstupy de-

finované sylabem předmětu (potvrzení o praxi a písemná práce). Obě odborné praxe jsou již u 

většiny partnerských pracovišť výukově výzkumné, to znamená, že student se bude podílet na 

předem stanoveném výzkumu. Instrukce k tomu získá u garanta výzkumu pro dané praktické 

pracoviště (viz níže). 

c) V rámci předmětu „Praxe v psychologii řízení“ student odevzdá potvrzení o absolvování praxe a 

písemnou práci obsahující popis řídící praxe manažera včetně její psychologické interpretace. 

 

6. Konzultuje své nálezy s mentorem praxe. 

7. Po absolvování praxe/stáže student zadá výstupy do systému EDIS  (https://edis.upol.cz/ff ). 

8. Výzkum v rámci praxe/stáže - v rámci realizace základní praxe nebo stáže se student seznámí s vý-

zkumnými 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.psych.upol.cz). 

 

 Aktuální informace o procesu přihlašování na praxe najdou studenti na webu Katedry psychologie 

(www.psych.upol.cz).  

 Zdůrazňujeme především povinnost zápisu studenta na příslušnou praxi v systému IS STAG 

(www.portal.upol.cz) a teprve následné přihlášení do systému EDIS (https://edis.upol.cz/ff ). 

Legislativa je pro studenty závazná a vyplývají z ní etické zásady práce s klienty. Studenti se zavazují k 

ochraně osobních dat dané organizace a k dodržování pravidel bezpečnosti práce. 

https://edis.upol.cz/ff
http://www.psych.upol.cz
http://www.psych.upol.cz
https://edis.upol.cz/ff
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Praxe a aplikovaný výzkum v modulu pedagogicko-poradenské psychologie  
 

V návaznosti na sylaby k předmětům: 

 Pedagogicko-psychologické poradenství  

 Školní psychologie  

 Pedagogická psychologie  

 

Předmět, ke kterému se praxe váže v systému STAG: 

 Pedagogicko psychologické poradenství - praxe  

 

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, orientova-

ných 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 před-

mětů. Součástí odborné praxe je výzkumné zaměření vedené garantem katedry, sloužící k naplnění společ-

ného výzkumného cíle odborného pracoviště a katedry psychologie. 

 

Výuka předmětů z oblasti pedagogické a školní psychologie má na Katedře psychologie FF UP v Olomouci 

dlouhodobou tradici. Je jednou z oblastí, ve které je možné získat titul Ph.D. či absolvovat habilitační říze-

ní. Pedagogická psychologie a školní psychologie je rovněž jednou z možných specializací, kterou mohou 

získat absolventi magisterského studia psychologie v rámci celoevropského projektu Europsy (více infor-

mací je k dispozici zde http://www.europsy.cz/). 

Cíle odborné praxe v rámci modulu PPP 

 

Hlavním cílem je, aby student poznal chod školského poradenského zařízení a náplň práce poradenského 

psychologa, včetně pedagogických problémů a používané metodiky. 

 

Dílčí cíle pro studenta: 

Seznámit se s logistickým, technickým a personálním zabezpečením organizace. 

 Poznat v rámci provozu daného pracoviště zaměření jeho odborníků a jejich možnosti intervence u 

klientů.   

 Poznat, jak probíhá práce s klienty - student má být přítomen u psychologických vyšetření pokud 

možno od jejich počátku, tj. od úvodního rozhovoru až po rozhovor s dítětem a rodiči o výsledku vy-

šetření.  

 Získat přehled o dokumentaci v PPP - student má prostudovat materiály těch dětských klientů, které 

uvidí při vyšetření a má mít možnost přečíst si zprávu z těchto vyšetření.  

 Po zácviku školitelem pracovat s typickým klientem této služby - student má mít možnost provést 

např. rozhovor s dítětem, event. aplikovat některou z metod pod dohledem psychologa poradny.  

 Získat informace od pracovníků poradny - ptát se na jejich zkušenosti, na stěžejní problémy 

v pedagogicko-psychologickém poradenství a možnosti jejich řešení.   

 Poznat pohled pracovníků organizace na aktuální situaci v pedagogicko-psychologickém poradenství  

-  získat od svého mentora v poradně nějaké „poselství“ jako motiv pro případnou vlastní profesionál-

ní práci ve pedagogicko-psychologickém poradenství.   

 

http://www.europsy.cz/
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 Zapojit se do výzkumného projektu podle potřeb organizace a dohody s garantem výzkumu a poznat 

oblasti, v nichž je potřeba dále výzkumně pracovat.  

 Na závěr zhodnotit průběh praxe a vzájemně si poskytnout zpětnou vazbu (kromě toho proběhne i 

písemná evaluace).  

 

Získané způsobilosti studenta 

 

 Zná základní principy fungování a běžný provoz vybraného pracoviště.  

 Zná obsah klíčových dokumentů, na kterých poskytování služby stojí.  

 Je seznámen s klientelou daného zařízení, jakož i s typickými problémy, se kterými se tato klientela 

setkává.   

 Je seznámen se základními metodikami a postupy přímé práce s klienty daného pracoviště.   

 Umí kontaktovat klienta a vést s ním rozhovor.   

 Umí si vést poznámky a zápisky o průběhu práce s klientem i celé stáže.  

 Reflektuje svůj osobní přístup i etický rozměr práce na daném pracovišti.   

 

Průběh praxe/stáže  

 

1. Před zvolením praxe/stáže v modulu pedagogicko-poradenském si student prostuduje informace o 

praktických pracovištích spolupracujících s Katedrou psychologie FF UP a jejich výzkumných zá-

měrech. Tyto informace nalezne student na webových stránkách Katedry psychologie FF UP 

v Olomouci.  

2. Další informace k absolvování praxe nalezne student v elektronickém systému EDIS, kde jsou uve-

dena konkrétní pracoviště, na nichž je možné praxi absolvovat. Zde student najde potřebné informa-

ce o podmínkách, organizaci a průběhu konkrétní praxe na praktickém pracovišti.  

3. Výstupy z pedagogicko-poradenské praxe se řídí propozicemi předmětu Pedagogicko psychologické 

poradenství – praxe. Tento předmět si student v případě zájmu o vykonání praxe zapíše do systému 

STAG. Tuto praxi mohou studenti absolvovat jak v zimním, tak letním semestru 1. nebo 2. ročníku 

navazujícího Mgr. studia. Zápočet z tohoto předmětu uděluje garant předmětu po splnění požadavků 

uvedených v sylabu předmětu. Sylaby lze nalézt v systému STAG.   

4. Požadavky k praxi splní student prostřednictvím systému EDIS (podle propozic v sylabu) vložením 

požadovaného úkolu.    

5. Součástí odborné praxe může být i výzkumná část praxe. Po přihlášení se na odbornou praxi na pra-

coviště v rámci Partnerské sítě Katedry psychologie FF UP v Olomouci se student obrátí na garanta 

výzkumu nebo garanta katedry praxe pro dané pracoviště a společně se domluví na dalším postupu 

ohledně výzkumu (je-li u zvolené praxe výzkum uveden). Jméno garanta praxe nalezne student 

v tabulce Možnosti absolvování praxí v rámci Partnerské sítě na stránkách Katedry psychologie FF 

UP.   

6. Lze také absolvovat výhradně výzkumnou praxi, která je buď součástí diplomové praxe, nebo je 

z jiného důvodu ze zájmu studenta absolvována mimo akreditovaný předmět – pak ji nazýváme stáž. 

Také před přihlášením se na výzkumnou stáž je potřeba kontaktovat garanta výzkumu nebo garanta 

praxe.  

7. Před vstupem na pracoviště je student povinen nastudovat následující dokumenty:  

 Pokyny bezpečnosti práce daného partnerského pracoviště Partnerské sítě Katedry psychologie 

FF UP v Olomouci.  

 Etický kodex dané členské organizace Partnerské sítě Katedry psychologie FF UP v Olomouci.  
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 Vztažné zákony:  

 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů.  

 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních ve znění pozdějších předpisů.  

 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky.  

 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.  

 2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách ma-

turitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů.  

 2004/671 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělá-

vání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů.  

 

Legislativa je pro studenty závazná a vyplývají z ní etické zásady práce s klienty. Studenti se zavazují k 

ochraně osobních dat klientů a k dodržování pravidel bezpečnosti práce. 
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Výzkumná činnost v rámci Partnerské sítě 

Katedry psychologie FF UP v Olomouci 
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 Stanovení metodiky náboru a výběru zaměstnanců pro konkrétní pracovní pozici 

 Vnímání rizika nehody a připravenost frekventantů autoškol poskytnout první po-

moc při dopravní nehodě 

 Předškolní vzdělávání a rozvoj kognitivních a sociálních funkcí dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 

 Využití testu Hanojské věže v diagnostice duševních poruch  

 Standardizace Testu sociální zralosti (OCKV) 

 Životní situace a spokojenost u klientů centra denních služeb (aktivit) 

 Zhodnocení stavu kognitivních funkcí u klientů doléčovacího centra s anamnézou 

dlouhodobého užívání alkoholu 

 Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v 

běžné třídě 

 Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do 

školy nastupují a ne-byly nikým vyšetřeny – depistáž v MŠ 

 Vazba, alexithymie, zvládání stresu a osobnostní styly u lidí závislých na psychoak-

tivních látkách)  

 Závislost očima klienta (ego analýza přístupu k vlastnímu životu) 

 Využití metody Hand-test v diferenciální diagnostice duševních poruch 

 Standardizace Olomouckého testu Figurální fluence 

 Analýza hodnot a smyslu života u klientů nízkoprahových adiktologických služeb a 

služeb pro děti a mládež z pohledu klientů a pracovníků 

 Nároky na člověka – zaměstnance v dopravě 

 Člověk v dopravním provozu 

Dosud realizované výzkumné projekty  



29 

 

Publikace v projektu Partnerská síť 
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