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1 Cíl specializa!ního vzd lávání
Specializa ní vzd!lávání v oboru D!tská klinická psychologie je ur eno pro klinické
psychology. Jeho cílem je získání specializované zp"sobilosti osvojením specifických
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a terapie d!tí,
umož#ující samostatnou
innost specialisty – D!tského klinického psychologa
v ambulantní a l"žkové pé i.
Za výkon povolání se považuje psychologická diagnostika, psychoterapie, rehabilitace
psychických funkcí a systematická psychologická pé e o d!ti všech v!kových skupin
se zdravotními nebo psychickými poruchami a riziky, školení ostatních zdravotnických
pracovník" v oblasti klinické psychologie d!tí a metodické $ízení a organizace psychologické
pé e o d!ti.

2 Vstupní podmínky a pr#b h specializa!ního vzd lávání
Podmínkou pro za$azení do specializa ního vzd!lávání v oboru je získání
specializované zp"sobilosti v oboru klinická psychologie.
Specializa ní vzd!lávání se uskute #uje p$i výkonu povolání:
a) formou celodenní pr"pravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní

doby podle ustanovení vyplývajícího ze zákona . 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání zp"sobilosti k výkonu neléka$ských zdravotnických povolání
a k výkonu innosti souvisejících s poskytováním zdravotní pé e a o zm!n!
n!kterých souvisejících zákon" (zákon o neléka$ských zdravotnických povoláních),
ve zn!ní pozd!jších p$edpis" (dále jen „zákon . 96/2004 Sb.) pod odborným
dohledem klinického psychologa, školitele, formou celodenní pr"pravy.
b) nebo formou externí pr"pravy, která se liší od celodenní pr"pravy, že doba ur ená

na praktické zdravotnické innosti m"že být zkrácena nejvýše na polovinu doby
stanovené pro celodenní pr"pravu. Úrove# této pr"pravy nesmí být nižší
než u celodenní pr"pravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí pr"pravy,
která nem"že být kratší než u celodenní pr"pravy, odpovídá akreditované za$ízení.

2.1

Požadavky na povinnou praxi v oboru a doporu!enou praxi

a) povinná praxe v oboru
Celková doba
D!tská klinická psychologie – 24 m síc! na specializovaném d!tském klinickopsychologickém pracovišti, z toho nejmén! 2 m síce na akreditovaném
pracovišti.

Po!et m síc#

24 m!síc"
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na d!tském l"žkovém odd!lení, event. jiném l"žkovém nebo
stacionárním odd!lení poskytujícím pé i o d!ti

min.3 m síce

na psychologickém pracovišti pro pé i o d!ti v ambulantní
praxi

min.3 m síce

Povinnou praxi na akreditovaném pracovišti lze vykonat ve kterékoli fázi
specializa ního vzd!lávání též formou odborných stáží.
b) doporu!enou dopl$kovou praxi
Pracovišt

Délka trvání

na psychologickém pracovišti pro d!ti, které poskytuje své služby pacient"m
d!tské psychiatrie (v rámci l"žkových pedopsychiatrických odd!lení nebo
ambulancí d!tské psychiatrie)

3 m síce

na psychologickém pracovišti pro d!ti, které poskytuje své služby pacient"m
jiných léka$ských obor" (pediatrie, prakti tí léka$i pro d!ti a dorost, d!tská
neurologie)

3 m síce

Dopl#kovou praxi lze vykonat ve kterékoli fázi specializa ního vzd!lávání též formou
odborných stáží, praxe se zapo ítává do doby celkové praxe.
2.2

Ú!ast na vzd lávacích aktivitách (povinné a doporu!ené)

Ú!ast na vzd lávacích aktivitách
Kurzy, seminá%e
povinný specializa ní kurz p$ed atesta ní zkouškou

Po!et dní
3 dny
(6 kredit")

minimáln! 1x za semestr povinná ú ast na teoretickém kasuisticky orientovaném
seminá$i po$ádaném akreditovaným pracovišt!m

1 den
(2 kredity za
každou ú ast)

minimáln! 6x ro n! povinná ú ast na supervizním seminá$i po$ádaném
akreditovaným pracovišt!m – skupinová forma práce (otev$ená skupina s minim.
po tem míst 10 osob)

min.
6 seminá$" za
1 rok studia
(celkem
12 hodin 12 kredit")

certifikovaný kurz v psychologické vývojové diagnostice

dle
vzd!lávacího
programu

certifikované kurzy v psychologických diagnostických metodách (nap$. užití
Rorschachovy metody, Wechslerovy soubory) a další certifikované kurzy
v díl ích oblastech klinické psychologie

dle vyhlášky
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za$azení do psychoterapeutického vzd!lávacího programu akreditovaného
pro zdravotnictví
další odborné akce po$ádané IPVZ, AKP, %eskomoravskou psychologickou
spole ností, %SL JEP a jiných odborných spole ností.

dle vyhlášky

Ú astník specializa ního vzd!lávání musí získat celkem minimáln! 25 kredit", které
mu umožní p$istoupit k atesta ní zkoušce.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických
dovedností a seznam výkon#
Nedílnou sou ástí vzd!lávacího programu je vedení záznamu o provedených
výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon" a jejich etnost je stanoven
jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd!lávání zvládl danou problematiku nejen
po teoretické, ale i po praktické stránce.
Specializa ní vzd!lávání v d!tské klinické psychologii navazuje na základní
vzd!lávání v klinické psychologii, ú astník má tedy již osvojeny znalosti a dovednosti
klinického psychologa, oprav#ující k samostatné práci ve zdravotnictví. Základní kmen proto
není ve specializa ním vzd!lávání obsažen.
a) Teoretické znalosti:

Vedle znalostí a dovedností, získaných b!hem základního specializa ního vzd!lávání
v klinické psychologii, musí klinický psycholog rozší$it a prohloubit, p$ípadn! nov! získat,
tyto teoretické znalosti:
Z oboru d tské klinické psychologie

Psychologická diagnostika
Detailní znalost konstrukce a interpretace vývojových škál N. Bayleyové
a A.Gesella a dalších speciálních test" pro novorozenecký a kojenecký v!k
(NBAS; Faganovy testy; Piagetovské škály).
Podrobná
znalost
konstrukce,
psychometrických
charakteristik
a interpreta ních možností hlavních výkonových test" ur ených pro d!tský
v!k (r"zné verze SB testu, WISC-III, SON a další komplexní inteligen ní
soubory; testy specifických schopností a didaktické testy).
Neuropsychologické metody a soubory pro d!tský v!k; pojetí sou asné
vývojové neuropsychologie, aplikace neuropsychologických postup" v rané
vývojové diagnostice; specifika diagnostiky d!tí s kombinovaným
postižením.
Podrobná znalost klinických dotazník" a projektivních metod pro d!ti všech
v!kových skupin – principy konstrukce, psychometrické parametry
a specifika interpretace t!chto metod u d!tí v závislosti na v!ku (zejména
Rorschach"v test, varianty TAT ur ené pro d!tský v!k, kresebné projektivní
zkoušky, scénotest a test sv!ta). Vývojová a projektivní interpretace d!tské
hry, kresby a scénických technik.
-

-

-

-
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Rodinná diagnostika – klinické a testové metody, analýza interakce, vedení
rodinného rozhovoru. Metodologické aspekty rodinné diagnostiky.
Klinická vývojová psychologie:
Podrobná znalost vývojových teorií a jejich pojetí vývojové
psychopatologie.
Vývojové odchylky a poruchy – etiologické hypotézy, vztah normálního
a patologického vývoje; specifika kognitivního, emo ního a sociálního
vývoje d!tí s r"znými zdravotními problémy nebo t!lesným a smyslovým
postižením.
Agresivita a násilí v d!tství.
Vývoj pojetí nemoci a smrti u d!tí, d!tská suicidalita.
Psychopatologie:
Symptomatologie, syndromologie a nosologie psychických poruch u d!tí,
se zvláštním z$etelem k pojetí vývojové psychopatologie v r"zných
teoretických sm!rech.
Klinický obraz duševních poruch u d!tí v závislosti na v!ku a vývojové
úrovni, diferenciální diagnostika (pervazivní vývojové poruchy, specifické
vývojové poruchy $e i, u ení, motoriky a chování, úzkostné a emo ní
poruchy, poruchy chování; d!tské psychózy; disharmonický vývoj
osobnosti).
Rodinná interakce a duševní zdraví, následky dysfunk ní rodinné interakce,
d!tských traumat a zát!ží.
Psychoterapie:
Teoretická znalost hlavních psychoterapeutických sm!r" - specifika
uplatn!ní u d!tí a dospívajících.
Individuální psychoterapie d!tí v kojeneckém, batolecím, školním v!ku
a v období dospívání (v rámci psychodynamických, behaviorálních,
kognitivn! behaviorálních a humanistických sm!r"). Techniky individuální
psychoterapie d!tí.
Skupinová psychoterapie d!tí (v!ková omezení, indikace a limity; teoretické
p$ístupy, techniky).
Rodinná terapie d!tí a dospívajících (historický vývoj teorií rodinné terapie,
sou asné sm!ry; indikace a omezení).
Metody krizové intervence p$i práci s d!tmi a jejich rodinami.
Psychologická problematika somatických onemocn ní:
Psychické následky somatických onemocn!ní u d!tí – zvlášt! onemocn!ní
chronických a infaustních, vlivy individuální – vývojové, rodinné.
Psychologické aspekty t!lesných a smyslových defekt", charakteristiky
vývoje d!tí s t!lesným nebo smyslovým postižením. Vnímání a diagnostika
bolesti u d!tí od kojeneckého v!ku, psychologie bolesti. Psychologické
aspekty medicínských výkon", možnosti psychologické p$ípravy
na bolestivé zákroky a náro né léka$ské výkony. Psychosomaticky založená
onemocn!ní.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Etické otázky klinické psychologie:
Etické otázky psychodiagnostiky, psychoterapie a psychologického
poradenství u d!tí; problematika rodinného práva. Ml enlivost v d!tské
klinické psychologické praxi, specifické problémy práv d!tí a dospívajících,
informovaný souhlas rodiny a dít!te.
-

Pedagogika a duševní hygiena:
Výchova d!tí v rodin! a mimo ní; náhradní rodinná pé e a ústavní výchova,
sou asná právní úprava. D!ti ohrožené prost$edím: týrané, zneužívané
a deprivované dít! – diagnostické p$ístupy, možnosti prevence a terapie
následk" špatného zacházení s dít!tem. Münchhausen"v syndrom
v zastoupení. Problematika posttraumatických stav" a následk" katastrof
v podmínkách rodiny a ústavní pé e. Krizová centra, linky d"v!ry.
Výchova a vzd!lávání d!tí nemocných a d!tí s postižením. Problematika
integrace d!tí s postižením do škol a spole nosti; p$íprava na p$echod
do dosp!losti.
Psychologické a pedagogické problémy hospitalizovaných d!tí
a dospívajících.
Negativní sociální jevy v populaci d!tí a dospívajících (závislosti
na psychoaktivních látkách, patologické hrá ství; delinkvence mládeže –
možnosti primární prevence, práce s rizikovými skupinami).
-

-

-

-

Z ostatních obor#

Základní znalost d tské psychofarmakologie
Somatologie:
Znalost základních fyziologických hodnot, norem t!lesného r"stu
a pohlavního zrání. Podrobná znalost vývoje fyziologie a patofyziologie
CNS a smyslových orgán".
Orientace v klinických oborech medicíny:
Znalost základních koncepcí klinických obor", pediatrie, d!tské neurologie
a d!tské psychiatrie.
-

-

b) Odborné praktické znalosti a dovednosti:

Psychodiagnostika:
Schopnost samostatné volby specifických diagnostických nástroj" a ur ení
strategie
vyšet$ení,
dovednost
administrace
a
interpretace
psychodiagnostických technik ur ených pro d!ti a dospívající. Dovednost
vedení diagnostického rozhovoru a pozorování s d!tmi r"zných v!kových
skupin a jejich rodinami. Schopnost analyzovat diagnostický problém; $ešit
náro né diferenciáln! diagnostické problémy, formulovat psychologický
nález a navrhnout terapeutický a rehabilita ní plán.
Vývojová diagnostika:
-
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Diagnostika d!tí s vývojovým postižením a kombinovanými vadami,
s t!žkými poruchami $e i, s autismem a poruchami psychotického okruhu;
u d!tí s vývojovou úrovní do 3 let v!ku. Diferenciální diagnostika d!tí
s vážnými vývojovými nebo psychickými poruchami

Neuropsychologická diagnostika d tí a dospívajících:
Použití
speciálních
neuropsychologických
metod
a
baterií;
neuropsychologický rozbor výsledk" vývojových škál a dalších klinických
diagnostických metod.
Psychoterapie:
Praktická znalost psychoterapeutického vedení d!tí všech v!kových skupin.
Schopnost navázat kontakt s d!tmi a jejich rodi i v krizových situacích,
poskytnout jim oporu a nabídnout možnosti další odborné pé e. Schopnost
provád!t systematickou lé ebnou pé i a dlouhodobé psychologické vedení
d!tských pacient", v etn! individuální a skupinové psychoterapie,
pro níž získal kvalifikaci speciálním vzd!láváním.
Klinicko-psychologické poradenství:
Schopnost posoudit z psychologického hlediska sociální, školní
a výchovnou problematiku a poskytnout poradenskou pé i v návaznosti
na innost dalších pracovník" ve zdravotnictví.
Rehabilitace:
Schopnost realizovat metody rehabilitace psychických funkcí u d!tí,
resp. celkové psychologické rehabilitace nemocných d!tí a d!tí s r"znými
typy postižení. Schopnost zvolit optimální strategii, vytvo$it komplexní plán
a realizovat neuropsychologickou rehabilitaci d!tí a dospívajících.
Reedukace:
Schopnost podílet se, p$ípadn! vést reeduka ní innost d!tí od ranného v!ku
až do dospívání.
-

-

-

-

-

c) všeobecné požadavky:

Právní problematika ve zdravotnictví:
Správní problematika, organizace systému zdravotní pé e. Zdravotnická
legislativa, základní právní p$edpisy vztahující se k posudkové innosti.
Základní sociáln -právní normy a školská legislativa:
Znalost organizace základního i speciálního školství. Sociální pé e o d!ti
v %R, zákon o rodin!. Ochrana práv dít!te.
Organizace a "ízení:
Je schopen organiza n! vést a plánovat provoz n!kterého typu klinickopsychologického za$ízení pro d!ti nebo d!tského centra a koordinovat jeho
práci s ostatními zdravotnickými pracovišti a poskytovat jim konsiliární
služby. Zvládá spolupráci se školami, pedopsychologickými poradnami,
orgány sociální pé e a ve$ejnými institucemi. Má osvojeny základní
pedagogické dovednosti a dokáže se aktivn! podílet na výuce klinických
-

-

-
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d) seznam požadovaných výkon# (logbook):

Uchaze o atesta ní zkoušku z oboru d!tská klinická psychologie musí p$edložit
seznam pacient", u nichž byly provedeny tyto výkony:
Výkony

Po!et vyšet%ení

Psychopatologický nález - popis pacienta ve v!ku 0-18 let: jeho
vzez$ení a chování, popis jeho rozumových funkcí, emotivity,
motoriky, v"le apod., terminologií obecné psychopatologie

5

Klinické i výzkumné posouzení spontánní nebo strukturované hry
dít!te nebo posouzení kvality rodinné interakce

5

Komplexní vyšet$ení dít!te od 0 do 3 let v!ku, obsaženo musí být
posouzení vývojové úrovn! a hodnocení vývojového profilu (Gesell,
Bayleyová); hodnocení rodinných vztah" na základ! p$ímého
pozorování interakce; hodnocení osobnostních / temperamentových
charakteristik dít!te

5
(alespo# 1 vyšet$ení musí
být prezentováno a obhájeno
na supervizním seminá$i)

Komplexní vyšet$ení dít!te od 3 do 6 let v!ku, obsaženo musí být
posouzení vývojové úrovn! nebo vyšet$ení inteligence u d!tí do 6 let
v!ku s využitím globální vývojové škály (Gesell, Bayleyová,
Mnichovská vývojová diagnostika) nebo globálního inteligen ního
souboru pro p$edškolní v!k (SB-IV, TM-SB, K-ABC, McCarthy,
SON-R ap.); hodnocení rodinných vztah" na základ! p$ímého
pozorování interakce a/nebo alespo# 2 klinických metod (kresebné
metody, scénotest, projektivní rozhovor, varianty TAT, event. BeneAnthony); hodnocení osobnostních charakteristik dít!te

5
(alespo# 1 vyšet$ení musí
být prezentováno a obhájeno
na supervizním seminá$i)

Komplexní vyšet$ení d!tí školního v!ku (7-13 let) obsahující
hodnocení schopností (s využitím globální individuální intelektové
baterie a test" i škál speciálních schopností), osobnosti a rodinných
vztah" (v etn! diagnostického rozhovoru/hry s dít!tem a rozhovoru
s rodi i), k diagnostice osobnosti musí být použit ROR, scénotest
nebo varianta TAT a projektivní rozhovor

5
(alespo# 1 vyšet$ení musí
být prezentováno a obhájeno
na supervizním seminá$i)

Komplexní vyšet$ení dospívajících (13-18 let) obsahující kompletní
vyšet$ení kognitivních schopností (s využitím Wechslerových
soubor" a test" speciálních schopností) a osobnosti (v etn!
diagnostického rozhovoru, projektivních metod a alespo# jedné
metody dotazníkové)

5
(alespo# 1 vyšet$ení musí
být prezentováno a obhájeno
na supervizním seminá$i)

Komplexní vyšet$ení (psychické funkce, intelekt. pam!&, pozornost,
osobnost, rodinné vztahy atd.) v rámci diferenciální diagnostiky.
V!k 0-18 let

20

Psychoterapie
individuální,
event.
krizová
intervence
nebo individuální klinické poradenství (v!k 0-18 let) nejmén!
v rozsahu 5 hodin v rozmezí minimáln! 3 m!síc"

20 pacient"

Návrh komplexního lé ebného nebo rehabilita ního programu,
v etn! návrhu školního za$azení i speciáln! pedagogické pé e

20 pacient"
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Rodinné klinicko-psychologické poradenské vedení nebo rodinná
terapie

20 sezení

4 Hodnocení specializa!ního vzd lávání
a) pr"b!žné hodnocení školitelem:
do pr"kazu odbornosti pr"b!žné dokumentování praxe b!hem p$ípravy
a záznam všech absolvovaných školicích akcí, zejména povinných; záznamy
a hodnocení školitelem jsou provád!ny pravideln! v šestim!sí ních
intervalech
b) p$edpoklad p$ístupu k atesta ní zkoušce:
absolvování povinných školicích akcí – záznam v pr"kazu odbornosti,
spln!ní požadovaných výkon" (logbook potvrzený školitelem), obhájení
p$edepsaných diagnostických p$ípad",
vypracování kazuistiky
získání minimáln! 25 kredit" za celou dobu specializa ního vzd!lávání
c) vlastní atesta ní zkouška - probíhá dle § 6-7 vyhlášky . 189/2009 Sb.
#ást teoretická – 3 odborné otázky:
speciální metody psychodiagnostiky d!tí a dospívajících
psychopatologie a psychodiagnostika d!tí a dospívajících
psychoterapie
#ást praktická – obhajoba písemn! vypracované kazuistiky.
-

-

-

5 Profil absolventa
D!tský klinický psycholog po absolvování specializa ního vzd!lávání má odborné
schopnosti, znalosti a dovednosti, které jej oprav#ují poskytovat specializovanou
psychologickou pé i d!tem všech v!kových kategorií ve všech typech zdravotnických
za$ízení, ve státním i nestátním sektoru. Pracuje na samostatném pracovišti klinické
psychologie nebo ve zdravotnickém týmu ur itého léka$ského oboru, je p$ipraven organiza n!
$ídit a plánovat provoz klinicko-psychologického za$ízení. Je seznámen se zásadami
poskytování zdravotní pé e. Ve své innosti vychází ze svých odborných znalostí
a dovedností a z etických zásad psychologické pé e.
3.1
5.1

Charakteristika !inností, pro
vzd lávání získal zp#sobilost

které

absolvent

specializa!ního

Krom! odborných inností klinického psychologa s d!tmi i dosp!lými (podle § 22
zákona #. 96/2004 Sb, resp. § 109 vyhlášky #. 424/2004 Sb.) je zp"sobilý samostatn!
poskytovat i specializované klinicko-psychologické výkony ve zdravotní pé i o d!ti, zejména:
specializovanou klinickou psychologickou diagnostiku d!tí a dospívajících, v etn!
d!tí do 3 let v!ku a d!tí s t!žkým vývojovým nebo kombinovaným postižením
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a d!tí s vážnými psychickými poruchami (infantilní autismus, pervazivní vývojové
poruchy a poruchy psychotického okruhu);
diferenciální diagnostiku d!tí s vážnými psychickými nebo vývojovými poruchami
v rámci klinické praxe a innosti posudkové;
specializované psychoterapeutické vedení a základní psychoterapeutickou pé i
o d!ti všech v!kových skupin; p$ípadn! systematickou psychoterapii na základ!
získané specifické psychoterapeutické kvalifikace;
systematické dlouhodobé psychologické vedení d!tí a dospívajících se zdravotním
ohrožením, vývojovými poruchami, poruchami adaptace i dalšími
psychopatologickými syndromy;
neodkladnou specializovanou pé i v p$ípad! psychických krizí a traumat u d!tí
a dospívajících;
specializované d!tské klinické poradenství, pop$ípad! rehabilita ní i reeduka ní
psychologické postupy v rámci zdravotní pé e o d!ti a dospívající;
konsiliární, dispenzární a posudkovou innost (zejména v oborech pediatrie,
d!tské neurologie, rehabilitace, d!tské psychiatrie; logopedie);
prevenci, zejména v rámci výchovy a osv!ty, v etn! prevence psychologických
problém" zdravotnických pracovník" a prevence negativních sociálních jev"
ohrožujících zdravý vývoj dít!te;
metodické $ízení a organizace psychologické pé e o d!ti, samostatné vedení
a organizace práce specializovaných klinicko-psychologických pracoviš& pro d!ti
a d!tských center;
vzd!lávání ostatních zdravotnických pracovník" v oboru d!tské klinické
psychologie.
Do doby získání specializované zp"sobilosti (atesta ní zkoušky) vykonává klinický
psycholog uvedené specializované innosti pouze pod odborným dohledem školitele.
Dále je oprávn!n k provád!ní inností zdravotnického pracovníka v souladu s § 3,
odst. 1, 2 a § 22 zákona . 96/2004 Sb, ve zn!ní pozd!jších p$edpis".

6
4 Charakteristika akreditovaných za%ízení
Vzd!lávací instituce a zdravotnická za$ízení zajiš&ující výuku ú astník"
specializa ního vzd!lávání musí být akreditováno dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb.
ve zn!ní pozd!jších p$edpis". Tato za$ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování
specializa ního vzd!lávání dle p$íslušného vzd!lávacího programu. Minimální kritéria
akreditovaných za$ízení jsou dána spln!ním odborných, provozních, technických
a personálních p$edpoklad".
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Požadavky pro ud lování akreditace k uskute!$ování praktické
!ásti vzd lávacího programu
Odborná kvalifikace školitele:

Personální
požadavky

Specializace v oboru d!tská klinická psychologie
Registrace (osv!d ení k výkonu neléka$ského zdravotnického povolání
bez odborného dohledu)
(doklady o odborné a specializované zp"sobilosti)
Minimální pracovní úvazek školitele na pracovišti, kde bude poskytována
praktická výuka iní 0,2

Personální zajišt!ní:
Pokud je na pracovišti zam!stnán pouze 1 psycholog ve funkci školitele, uvede
pracovišt! v žádosti jméno osoby, která p$ebírá funkci školitele a vykonává
odborný dohled po dobu nep$ítomnosti školitele na pracovišti, p$esáhne–li tato
doba 1 m!síc.
Materiální
a technické
vybavení

Organiza!ní
a provozní
požadavky

Bezpe!nost
a ochrana
zdraví

6.2
4.2

Vybavení základními diagnostickými metodami a dalšími pom"ckami,
které umož#ují kvalifikované a sou asným požadavk"m odpovídající provád!ní
zdravotnické innosti d!tského klinického psychologa.
Prostorové podmínky spl#ují b!žné požadavky na psychologickou ambulanci

Charakter pracovišt!:
Klinicko-psychologické pracovišt! pro pé i o d!ti (samostatné ZZ nebo jako
sou ást v!tšího l"žkového nebo ambulantního zdravotnického za$ízení).
- Poskytování zdravotní pé e v oboru d!tská klinická psychologie.
Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany
zdraví p$i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn! ochrany p$ed
ionizujícím zá$ením.
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk" platných
právních a ostatních p$edpis" k zajišt!ní bezpe nosti a ochrany zdraví p$i práci.
Požadavky jsou dopln!ny informacemi o rizicích možných ohrožení
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn! informací vztahujících se
k opat$ením na ochranu p$ed p"sobením zdroj" rizik.

Požadavky pro ud lení akreditace k uskute!$ování teoretickopraktické !ásti vzd lávacího programu
Odborná kvalifikace školitele:

Personální
požadavky

Specializace v oboru d!tská klinická psychologie – specializovaná zp"sobilost
v p$íslušném oboru
Nejmén! 5 let praxe na klinicko-psychologickém pracovišti pro d!ti
Registrace – osv!d ení k výkonu neléka$ského zdravotnického povolání
bez odborného dohledu

Personální zajišt!ní:
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Na pracovišti musí být zam!stnáni aspo# 2 d!tští klini tí psychologové
s registrací a nejmén! p!tiletou klinickou praxí. Alespo# jeden z nich musí
být zam!stnán na akreditovaném pracovišti na plný úvazek.
- Doklady o odborné a specializované zp"sobilosti.

Materiální
a technické
vybavení

Vybavení základními diagnostickými metodami a dalšími pom"ckami, které
umož#ují kvalifikované a sou asným požadavk"m odpovídající provád!ní
zdravotnické innosti d!tského klinického psychologa.
K dispozici je u ebna nebo prostor, který m"že být využit jako seminární
místnost s kapacitou nejmén! 10 osob.
Na pracovišti je dostupná základní sou asná odborná literatura (povinná
literatura uvedená ve vzd!lávacím programu).
Vybavení po íta ovou technikou (s možností komunikace p$es Internet).

Organiza!ní
a provozní
požadavky

Poskytování zdravotní pé e (dle p$íslušného oboru)

Bezpe!nost
a ochrana
zdraví

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany
zdraví p$i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn! ochrany p$ed
ionizujícím zá$ením.
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk" platných
právních a ostatních p$edpis" k zajišt!ní bezpe nosti a ochrany zdraví p$i práci.
Požadavky jsou dopln!ny informacemi o rizicích možných ohrožení
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn! informací vztahujících
se k opat$ením na ochranu p$ed p"sobením zdroj" rizik.

6.3
4.3

Požadavky pro ud lování akreditace k uskute!$ování teoretické
!ásti vzd lávacího programu
Odborná kvalifikace školitele:

Personální
požadavky

Materiální
a technické
vybavení

Specializace v oboru d!tská klinická psychologie
Nejmén! 10 let praxe na d!tském klinicko-psychologickém pracovišti
Publika ní a pedagogická innost v oboru
Zajišt!ná spolupráce s dalšími odborníky v oboru (v rámci pracovišt! nebo
smluvn! zajišt!ná dohoda o spolupráci s dalšími d!tskými klinickými
psychology, kte$í spl#ují požadavky na odbornost školitele).
- Osv!d ení
k výkonu
neléka$ského
zdravotnického
povolání
bez odborného dohledu.
- Doklady o odborné a specializované zp"sobilosti.
Pracovišt! disponuje prostorovým i organiza ním zázemím pro po$ádání kurz",
má k dispozici u ebny a seminární místnosti. Musí být vybaveno po íta em,
výukovými pom"ckami (dataprojektor apod.) a musí mít p$ístup na internet.
K dispozici je základní sou asná odborná literatura.
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Bezpe!nost
a ochrana
zdraví

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany
zdraví p$i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn! ochrany
p$ed ionizujícím zá$ením.
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk" platných
právních a ostatních p$edpis" k zajišt!ní bezpe nosti a ochrany zdraví p$i práci.
Požadavky jsou dopln!ny informacemi o rizicích možných ohrožení
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn! informací vztahujících
se k opat$ením na ochranu p$ed p"sobením zdroj" rizik.

7 Programy povinných kurz# a seminá%#
5
7.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit
5.1
7.1.1 Program specializa!ního kurzu d tské v klinické psychologii
5.1.1
P%edm t

Minimální
po!et hodin

Teoretická východiska, principy administrace a interpretace vývojových škál

2

Teoretická východiska, principy administrace a interpretace výkonových
a projektivních test" ur ených pro d!tský v!k

2

Diferenciální diagnostika pervazivních vývojových poruch (autistické spektrum)
a psychotické poruchy u d!tí (klinický obraz, možnosti psychoterapeutické
intervence)

2

D!tská neuropsychologie, diagnostika a psychologická pé e o d!ti s vývojovými
poruchami

2

Dít! ohrožené prost$edím – problematika d!tí týraných, zanedbávaných
a zneužívaných v klinicko psychologické praxi

2

Agrese a násilí v d!tství, posttraumatická stresová porucha u d!tí, disociativní
projevy

2

Psychosomatické poruchy u d!tí

2

Pojetí nemoci a smrti u d!tí, psychologická pé e o d!ti s vážným somatickým
onemocn!ním.

2

Psychoterapeutické postupy a metody; specifické problémy psychoterapie d!tí
a dospívajících

1

Vývojová psychopatologie (klinický obraz duševních poruch u d!tí v závislosti
na v!ku a vývojové úrovni, možnosti terapie)

2

Rodinná diagnostika a terapie

2

Celkem

21
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7.1.2
5.1.2 Personální a technické zabezpe!ení kurzu
Personální zabezpe!ení

Lekto$i – zkušení odborníci v oblasti d!tské klinické psychologie, s minimáln! 5 lety
praxe v oboru
Technické zabezpe!ení

U ebna pro teoretickou výuku s p$íslušným vybavením; poskytnutí studijních text"
Program specializa!ních seminá%# v d tské klinické psychologii
P%edm t

Minimální
po!et hodin

Rozbor kasuistických p$íklad" s d"razem na diferenciální diagnostiku, p$ehled
souvisejících teoretických aspekt"

3

Aktuální téma z oblasti d!tské klinické psychologie

3

Celkem

6

7.1.3
5.1.3 Personální a technické zabezpe!ení kurzu
Personální zabezpe!ení
Lekto$i – zkušení odborníci v oblasti d!tské klinické psychologie, s minimáln! 5 lety praxe
v oboru
Technické zabezpe!ení
U ebna pro teoretickou výuku s p$íslušným vybavením; poskytnutí studijních text"
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Za základní jsou považovány originální manuály, resp. další relevantní prameny k jednotlivým
metodám.

Rorschachova metoda
TAT a odvozené techniky
SON-R
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WISC-III (2002)
SB – test (varianty)
&asopisy

%eskoslovenská psychologie
Psychologia a patopsychologia die&a&a
%eská a slovenská psychiatrie
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