
Studijní program PSYCHIATRIE 

ANOTACE 
Diagnostika a terapie psychických poruch v dospělém i dětském věku, včetně výzkumné 
činnosti zaměřené zejména na psychofarmakoterapii a socioterapii psychických poruch a 
krizových stavů. 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/24 

Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti: 

Klinika psychiatrie LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc, tel.: 588 443 583 

1. Trendy v léčbě bipolární afektivní poruchy  
1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia 
Školitelka: prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 
 

2. Vnější příčiny a spouštěče u vybraných psychických poruch 
1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia 
Školitelka: prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 
 

3. Hodnocení míry disociace u pacientek trpících generalizovanou úzkostnou poruchou-
vliv onemocnění Covid19 
1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia 
Školitelka: doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D. 

 
4.   Internet v léčbě psychických poruch     
      1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia  
      Školitel: prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. 
 
5.   Prediktory efektivity léčby u panické poruchy 

 1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia 
 Školitel: prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. 

 
6.   Etické otázky v psychiatrii a psychoterapii 
      1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia 
      Školitel: prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. 
 
7.   Averzivní zážitky v dětství, raná schémata a rodičovský styl u poruch osobnosti – vliv  
       na efektivitu léčby 
       1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia 
       Školitel: prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc 
 
8.   Sebestigmatizace a výchovný styl v dětství u OCD a vliv na léčbu 
       1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia 
       Školitelka: PhDr. Marie Ocisková, Ph.D. 
        
 



 
9.    Averzivní zážitky v dětství a raná schémata u pacientů se závislostí na alkoholu 
       1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia 
       Školitelka: PhDr. Marie Ocisková, Ph.D. 
 
10.  Averzivní zážitky v dětství a disociace u psychóz a jejich vztah k charakteru příznaků  
        a průběh poruchy 
        1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia 
        Školitelka: PhDr. Marie Ocisková, Ph.D. 
 
11.  Sebestigmatizace v průběhu léčby psychotických poruch 
        1 místo v prezenční nebo kombinované formě studia  
        Školitelka: MUDr. Kristýna Vrbová, Ph.D. 
 
Poznámka: 
Uchazeč o studium si vybírá z uvedených témat a po úspěšném přijetí bude školitelem 
určena forma studia. Nabídka témat je vyšší než celkový počet přijímaných studentů. 
 
Upozornění   
Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat, kromě zvoleného doktorského studijního 
programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.   

Termín pro podání přihlášky:  do 15. 5. 2023 

Termín a místo přijímacího řízení:  29. 6. 2023 – začátek v 10:00 hod. 
 4. patro, Klinika psychiatrie LF UP a FNOL, 

I.P. Pavlova 6, Olomouc 

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:  

prezenční forma:  6 studentů 
kombinovaná forma: 5 studentů 

Forma zkoušky: ústní 

Rámcový obsah přijímací zkoušky:  
Znalosti problematiky tématu, o které se zájemce uchází. 
Otázka ze znalostí - psychiatrie a psychoterapie, dále diskuze k předběžnému návrhu 
projektu. 
 
Kritéria hodnocení:  
VAS – kde členové komise hodnotí zájemce na stupnici 0 – 10. Přijati budou zájemci, kteří 
obdrží nejvyšší bodové ohodnocení.  
Zájemce prokáže kvalitní znalosti ve všech třech výše uvedených oblastech a bude mít 
předběžně připravený návrh projektu, který odpovídá zadaným tématům. 


