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Psycholog – cílové oddělení interna  

 

Kvalifikace:  

 Psychologie, jednooborové magisterské studium, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova (2008-2014)  

 AKK Psycholog ve zdravotnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova (2014-2015) 

 Kurz kompletní krizové intervence, “D“ o. s. (2012-2013) 

 Rijksuniversiteit Groningen, Nizozemí, Faculty of Behavioural and Social Sciences, Psychology 

(studijní pobyt v rámci programu Erasmus, 2011-2012)  

 

Probíhající vzdělávání: 

 Systematický psychoterapeutický výcvik, Integrace v psychoterapii (2016 - dosud) 

 Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody, Institut klinické psychologie, z. s. (2016-dosud) 

 Specializační vzdělávání pro obor Klinická psychologie IPVZ Praha (2015 - dosud)  

 Postgraduální studium na FF UK Praha, obor Klinická psychologie (2015 - dosud)  

 

Odborné služby:  

 Předoperační a pooperační psychologická vyšetření u bariatrických pacientů  

 Komplexní psychologická péče o pacienty s obezitou a poruchami příjmu potravy  

 Komplexní psychologická péče o pacienty s psychosomatickými obtížemi  

 Podpůrná psychoterapie pro pacienty ve složité rodinné, zdravotní nebo osobní situaci  

 Výzkumná, přednášková a publikační činnost  

 

Zaměstnání: 

od 10/2015  Nemocnice Na Homolce, Oddělení klinické psychologie - psycholog 

9/2015 – 9/2016 Národní ústav duševního zdraví, Oddělení kognitivních poruch - psycholog, 

postgraduální student, výzkumný pracovník 

1/2013 – 9/2015 Assessment Systems, s.r.o - researcher 1/2013-3/2013, od 4/2013 junior konzultant 

 

Praxe a stáže: 

9/2014 – 7/2015 Nemocnice Na Homolce, Oddělení klinické psychologie a Oddělení neurologie  

5/2010 – 4/2015 Jules a Jim o.s. - lektor zážitkové pedagogiky pro žáky středních a základních škol 

10/2012 – 06/2014 o.s. Prev-Centrum - lektor všeobecné primární prevence 

3 – 4/2014  Ústřední vojenská nemocnice, Ústřední lékařsko-psychologické oddělení 

11 – 12/2012 Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze, DS Horní Palata 

5/2012 – 9/2012 Hogrefe – Testcentum, s.r.o  

6/2012  Vojenský rehabilitační ústav  

5/2012  Psychosomatická klinika, Praha 

3/2010 – 8/2011 Psychologický ústav Akademie věd ČR 

12/2009 – 12/2010 Hestia, o.s. – dobrovolník v programu „Pět P“ 

 

Členství v odborných společnostech:  

 International Neuropsychological Society - Associate (Student) 

 Česká neuropsychologická společnost 

 

 

 


