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Zástupce vedoucí Oddělení klinické psychologie NNH 

Klinický psycholog, psychoterapeut – cílové oddělení Neurochirurgie, OSRN, Onkologie 

 

Kvalifikace 

 

 Filosofická fakulta UK Praha 1967-72, obor psychologie 

 1976  rigorozní zkouška (PhDr) 

 1984 atestace z klinické psychologie 

 1986 kandidát psychologických věd (CSc.) 

 1985-87 tříleté školící místo v individuální psychoterapii (školitel doc. PhDr. K. Balcar, CSc.) 

 1991 školící místo v psychologické problematice rehabilitace 

 1993 atestace z dopravní psychologie 

 1997 funkční specializace v systematické psychoterapii (druhá atestace) 

 různé kursy z psychosomatiky, hypnozy, neuropsychologické rehabilitace, psychoonkologie, 

psychologická péče o dlouhodobě nemocné 

 Od 29.3.2006: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu („Registrovaný 

klinický psycholog“), prodlouženo 16.6. 2016 na dalších 10 let (reg.č. 022-0166-4146) 

 Od 9.12.2013 Registered EuroPsychologist v oblasti CLINICAL and HEALTH, Traffic Psychology 

 Lektor dopravní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a na FF UK Praha od r. 1993 

 

  

Členství v odborných společnostech:   

 

 Člen Českomoravské psychologické společnosti 

 Místopředseda Asociace dopravních psychologů 

 Člen výboru Unie psychologických asociací ČR od r. 1996 

 

Odborné služby:   

 Psychologická příprava pacientů na neurochirurgické operace 

 Psychologická péče o pacienty léčené na Gama noži 

 Zpětnovazební hodnocení efektu náročných páteřních operací 

 Psychologická a psychoterapeutická péče o pacienty s bolestí, včetně přípravy na neuromodulaci 

 Psychologické vyšetřování a péče o pacienty ambulantních odd. NNH – interní, cévní, chirurgie, 

gynekologie, onkologie, RHB – v rámci protistresového programu 

 přednášková činnost na Katedře psychologie FF UP Olomouc a FF UK Praha 

 přednášková činnost v ILF 

  

Zaměstnání:  

    

 1971 – 1976 Výzkumný ústav psychiatrický (asistent, po promoci vědecký aspirant) 

 1976 – 31.5.1977 Výzkumný ústav dopravní, pobočka Praha 

 1.6.1977 – 29.2.1992 Ústřední vojenská nemocnice Praha (vedoucí psycholog, zastupující primář 

Ústředního lékařsko-psychologického oddělení) 

 1.3.1992 -  dosud Nemocnice Na Homolce Praha – klinický psycholog (od 1.5.2009 vedoucí Oddělení 

klinické psychologie – do 31.12.2016, nyní zástupce vedoucí OKP) 

 

Projekty a subspecializace:  



 Spolupráce s MUDr. J. Chrobokem, PhD. na psychologické problematice nemocných  operovaných 

pomocí  systému Prodisc a Dynesys 

 Spolupráce s MUDr. I. Vrbou, PhD. na psychologické problematice neuromodulace – publikace 

v odborných časopisech a presentace na kongresech a konferencích 

 Grant NS 1296 NNH “Léčba Glaukomu Leksellovým Gama nožem v časných fázích onemocnění” 

 Grant NS 1297 NNH “ Může léčba LGN zastavit proběh onemocnění a zlepšit zrakové funkce u věkem 

podmíněné makulární degenerace” 

 Grant FN Motol 9723 “Studie psychosociálních a etických aspektů v rodinách s hereditární nádorovou 

predispozicí” 

 Spolupráce s Občanskými sdruženími Arcus-Onko Centrum na problematice psychoonkologie a 

Českým sdružením obětí dopravních nehod na psychologické péči o oběti a příbuzné 

 Spolupráce s občanským sdružení  Aliance žen s rakovinou prsu – přednášková a publikační činnost 

 Krizová intervence (při  povodni v Praze v r. 2002, účast na misi na Srí Lance v prosinci 2004), zařazen 

do databáze psycholologů MZd ČR pro CISM 

 Místopředseda Organizačního výboru Evropského kongresu psychologie ECP 2007 v Praze 

 Člen organizačního výboru kongresu Fit to Drive 2008 v Praze 

 

Publikace:  

 Dynamika procesu vyrovnávání se s náhlými změnami zdravotního stavu. Zprávy VÚPs Praha 

svazek 81, 1986 

 Psychologická péče o pacienty s neuromodulačním systémem. In: Michal Houdek a kol.: 

Neuromodulace, str. 65-76,  Grada, 2007, ISBN 978-80-247-0429-6 

 Psychologická péče o pacienty léčené gama nožem. In: Liščák R. a kol.: Radiochirurgie Gama 

nožem. Grada Publishing, 2009, str. 73-76, ISBN 978-80-247-2350-1 

 Dopravní psychologie. In: Psychologická encyklopedie, B. Baštecká a kol., Portál 2009, str. 68-72, 

ISBN 978-80-7367-470-0 

 Zkušenosti s poskytováním psychologické péče. In: Kohoutek, T., Čermák, I. (editoři): Psychologie 

katastrofické události, Academia 2009, str. 231-253, ISBN 978-80-200-1816-8 

 Psychologické a fyziologické aspekty řidičské agrese. In: M. Šucha et al., Univerzita Palackého 

Olomouc 2009, str. 97-110,  ISBN 978-80-244-2375-3 

 Šucha, M., Rehnová, V., Kořán, M., Černochová D.: Dopravní psychologie pro praxi, Grada, 2013, 

str. 10-25, 39-43, 78-92, ISBN 978-80-247-4113-0 

 The Psychological Care in Patients treated with Gamma Knife. In: R. Liščák, (ed.): Gamma Knifer 

Radiosurgery, Nova Biomedical, NY, 2013, str. 123-128,  ISBN 978-1-62618-110-6 

 Přednášky na nejrůznějších mezinárodních kongresech, konferencích a sjezdech psychologů, onkologů 

o problematice psychologické péče o somaticky nemocné, psychologické složce léčby bolesti, apod. 

 Články na stejné téma v odborných časopisech 

 


