
PRACOVNÍ POZICE MTDZ-P 

  

Dětský a dorostový psychiatr 
 
Výše úvazku: 0,3  
Mzdové ohodnocení: 70 - 75 000,- Kč  
Pracovně právní vztah: HPP, DPČ, DPP 

Požadavky na vzdělání: dětský a dorostový psychiatr supervizor, tzn. s atestací z dětské a 
dorostové psychiatrie, splňuje požadavky dle §5 zákona č. 95/2004 Sb. lékaře se 
specializovanou způsobilostí v oboru dětské a dorostové psychiatrie. 

Náplň práce v MTDZ-P:  
Lékař s atestací samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační a dispenzární péči v oboru 
pedopsychiatrie. Je garantem zdravotní péče a integrální součástí týmu MTDZ-P. Hodnotí stav 
klienta během prvního setkání s ním a v průběhu kontrol a konzultuje jeho změny s ostatními 
pracovníky MTDZ-P, kteří mají klienta v péči. Na základě vyhodnocení určuje lékové a 
nelékové postupy léčby, je zodpovědný za psychiatrickou diagnostiku a indikaci dalších 
zdravotních služeb (další vyšetření, náběry krve atd.). Ukončuje klientovu dispenzarizaci 
v MTDZ-P předáním do běžné ambulantní péče či do lůžkové psychiatrické péče, sociální péče 
atd., v případě potřeby poskytuje krizovou intervenci či psychoterapii. Pokud je třeba, pracuje i 
v mobilní péči. Není v roli „case managera“.  

Dětský a dorostový psychiatr 

Výše úvazku: 0,2 
Mzdové ohodnocení: 50 - 65 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: DPP, DPČ 

Požadavky na vzdělání: dětský a dorostový psychiatr v přípravě k atestaci, splňuje 
požadavky dle §4 zákona č. 95/2004 Sb. 

Náplň práce v MTDZ-P:  
Lékař v přípravě k atestaci poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační a dispenzární péči v 
oboru pedopsychiatrie pod dohledem supervizora/zdravotního garanta v oboru 
pedopsychiatrie. Je integrální součástí týmu MTDZ-P. Hodnotí stav klienta během prvního 
setkání s ním a v průběhu kontrol, konzultuje jeho změny s ostatními pracovníky MTDZ-P, 
kteří mají klienta v péči. Na základě vyhodnocení určuje lékové a nelékové postupy léčby, je 
zodpovědný za psychiatrickou diagnostiku a indikaci dalších zdravotních služeb (další 
vyšetření, náběry krve atd.). Ukončuje klientovu dispenzarizaci v MTDZ-P předáním do 
běžné ambulantní péče či do lůžkové psychiatrické péče, sociální péče atd., v případě potřeby 
poskytuje krizovou intervenci či psychoterapii.  Pracuje v mobilní péči, pokud je třeba. Není 
v roli „case managera“.  

Klinický psycholog  

Výše úvazku: 1,0 
Mzdové ohodnocení: 35 - 40 000,-Kč 
Pracovně právní vztah: HPP 
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Požadavek na vzdělání: klinický psycholog splňuje požadavky dle §22 zákona č. 96/2004 
Sb. 

Náplň práce v MTDZ-P :  
Klinický psycholog se v případě potřeby podílí dle svých kompetencí na prevenci, 
diagnostice, psychoterapii, poradenství a edukaci. Poskytuje neodkladnou péči v případě 
akutních krizí a traumat. Spolupodílí se na vytváření individuálních plánů péče. Vyjadřuje se 
ze svého profesního úhlu ke stanovování léčebných postupů, způsobů rehabilitace i 
konkrétních intervencí. Hlavní část jeho práce probíhá přímo s klientem a jeho rodinou v 
MTDZ-P zejména ve formě individuální psychoterapie a poradenství, může se účastnit i 
výjezdů do terénu (přirozeného prostředí klienta) a to zejména tehdy, když se jedná o 
prvokontakt či situaci, kdy je třeba posoudit aktuální stav klienta spolu s lékařem či jiným 
zdravotníkem. Klinický psycholog se podílí na metodice i práci skupinových, terapeutických 
či rehabilitačních aktivit (např. kognitivní trénink, relaxace, edukativní skupiny, nácviky 
sociálních dovedností apod.). Může se podílet na tvorbě a vedení programů pro širší 
veřejnost. Klinický psycholog by neměl být v roli „case managera“. Poskytuje intervizní 
podporu ostatním členům týmu a metodické vedení interpersonálního a psychoterapeutického 
přístupu členů týmu ke klientům. 

 
Psycholog  

Výše úvazku: 1,0 
Mzdové ohodnocení: 30 - 35 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: HPP 

Požadavky na vzdělání: psycholog bez specializace v klinické psychologii, v předatestační 
přípravě, zařazený do certifikovaného kurzu, psycholog ve zdravotnictví, s minimálně 
dvouletou praxí s dětmi a adolescenty a minimálně započatým psychoterapeutickým 
výcvikem 

Náplň práce v MTDZ-P:  
Psycholog se v případě potřeby podílí dle svých kompetencí na prevenci, diagnostice, 
psychoterapii, poradenství a edukaci. Poskytuje neodkladnou péči v případě akutních krizí a 
traumat. Všechny tyto činnosti pravidelně konzultuje s klinickým psychologem se 
specializovanou odborností. Spolupodílí se na vytváření individuálních plánů péče. Měl by se 
vyjadřovat ze svého profesního úhlu ke stanovování léčebných postupů, způsobů rehabilitace 
i konkrétních intervencí. Pracuje přímo s klientem a jeho rodinou v prostorách MTDZ-P a  
účastní se výjezdů do terénu (přirozeného prostředí klienta). Psycholog nabízí skupinové 
terapeutické či rehabilitační aktivity (např. kognitivní trénink, relaxace, edukativní skupiny, 
nácviky sociálních dovedností apod.). Podílí se na tvorbě a vedení programů pro širší 
veřejnost. Může být v roli „case managera“.  

Rodinný terapeut 

Výše úvazku: 0,5 
Mzdové ohodnocení:  40 - 60 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: HPP, DPP, DPČ 

Požadavky na vzdělání: rodinný terapeut pro MTDZ-P splňuje požadavky na vzdělání 
rodinného terapeuta podle akreditace Společnosti pro rodinnou terapii z.s. (http://www.soft-
zs.cz/akreditace/akreditace-terapeuta). 
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Náplň práce v MTDZ-P:  
Rodinný terapeut poskytuje terapii v oblasti rodinných a párových vztahových problémů. 
Pracuje s celým rodinným systémem a podněcuje v rámci terapie změny pohledu rodiny na 
daný problém a na sebe samu tak, aby byla podpořena změna způsobu komunikace a 
interakce mezi jednotlivými členy rodiny. Rodinný terapeut by neměl být v roli „case 
managera“.  
 
Rodinný poradce 

Výše úvazku. 0,5 
Mzdové ohodnocení:  30 - 35 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: HPP, DPP, DPČ 

Požadavky na vzdělání: rodinný poradce splňuje požadavky na manželského a rodinného 
poradce dle §116 a zákona č. 108/2006 Sb. 

Náplň práce v MTDZ-P:  
Rodinný poradce poskytuje poradenství a terapii v oblasti rodinných a párových vztahových 
problémů. Pracuje s celým rodinným systémem a podněcuje v rámci poradenství a terapie 
změny pohledu rodiny na daný problém a na sebe samu tak, aby byla podpořena změna 
způsobu komunikace a interakce mezi jednotlivými členy rodiny. Rodinný poradce poskytuje 
poradenství v oblasti rodinných a párových vztahových problémů. Může být v roli „case 
managera“.  
 
Psychiatrická sestra 

Výše úvazku: 1,0 
Mzdové ohodnocení:  33 - 40 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: HPP, DPP, DPČ 

Požadavky na vzdělání: specializace v dětské psychiatrii nebo psychiatrii, splňuje 
požadavky dle §5 zákona č. 96/2004 Sb. 

Náplň práce v rámci MTDZ-P:  
Psychiatrická sestra je pro klienta a jeho rodinu často první kontaktní osobou při vstupu do 
péče týmu, následně může být v roli „case managera“. Kompetence a odpovědnosti sestry 
jsou obecně popsány ve vyhlášce č.55/2011, o činnostech zdravotních pracovníků. Sestra se 
spolu s klientem a jeho zákonným zástupcem podílí na sestavení individuálního plánu péče 
v MTDZ-P, průběžně ho vyhodnocuje a upravuje podle konkrétních potřeb klienta a jeho 
rodiny, zákonného zástupce. Je schopna rozpoznat známky zlepšení či zhoršení psychického 
stavu klienta. Vyhodnocuje, zda klient není nebezpečný vůči sobě či okolí, a v případě 
potřeby zajišťuje nezbytná opatření. K hodnocení soběstačnosti a rizikových faktorů používá 
standardizované ošetřovatelské měřicí techniky (např. screening rizika agrese a autoagrese) a 
především své klinické zkušenosti. V průběhu péče v MTDZ-P provádí edukaci klienta a 
zákonného zástupce a jeho rodiny v otázkách péče a prevence zdravotních rizik v oblasti péče 
o duševní i somatické zdraví.  Zná a používá pomocné psychoterapeutické techniky, včetně 
podpůrných psychoterapeutických rozhovorů. Podílí se na organizaci podpůrných 
volnočasových aktivit. Koordinuje spolupráci mezi jednotlivými službami MTDZ-P.  

Dětská/všeobecná sestra 

Výše úvazku: 2,0 
Mzdové ohodnocení:  30 - 33 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: HPP 
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Požadavky na vzdělání: specializace dětská nebo všeobecná sestra v přípravě ke specializaci 
v psychiatrii, splňuje požadavky dle §5 zákona č. 96/2004 Sb. 

Náplň práce V MTDZ-P:  
Všeobecná/dětská sestra je pro klienta a jeho rodinu často první kontaktní osobou při vstupu 
do péče týmu, následně může být v roli „case managera“. Pracuje pod dohledem  zdravotní 
sestry se specializací v psychiatrii. Kompetence a odpovědnosti sestry jsou obecně popsány 
ve vyhlášce č.55/2011, o činnostech zdravotních pracovníků. Sestra se spolu s klientem a 
jeho zákonným zástupcem podílí na sestavení individuálního plánu péče v MTDZ-P, 
průběžně ho vyhodnocuje a upravuje podle konkrétních potřeb klienta a jeho rodiny, 
zákonného zástupce. Je schopna rozpoznat známky zlepšení či zhoršení psychického stavu 
klienta. Vyhodnocuje, zda klient není nebezpečný vůči sobě či okolí, a v případě potřeby 
zajišťuje nezbytná opatření. V průběhu péče v MTDZ-P provádí edukaci klienta a zákonného 
zástupce a jeho rodiny v otázkách péče a prevence zdravotních rizik v oblasti péče o duševní i 
somatické zdraví. Podílí se na organizaci podpůrných volnočasových aktivit. Koordinuje 
spolupráci mezi jednotlivými službami MTDZ-P.  

Sociální pracovník 

Výše úvazku: 2,0 
Mzdové ohodnocení:  26 - 31 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: HPP 

Požadavky na vzdělání: splňuje požadavky dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., § 10 zákona č. 
96/2004 Sb. 

Náplň práce v MTDZ-P:  
Sociální pracovník vyhodnocuje situaci klienta, zákonného zástupce, rodiny, nastavuje 
podpůrný plán, může být v roli „case managera“. Poskytuje základní sociálně právní 
poradenství a nácvik rodičovských a sociálních dovedností, mobilizuje sociální zdroje 
komunity, komunikuje s institucemi a dalšími organizacemi a osobami podílejícími se na 
stabilizaci situace. Při výkonu sociálně právní ochrany dětí komunikuje v případě potřeby 
s OSPOD.  Pravidelně nebo operetivmě poskytuje zprávy OSPOD a informace o průběhu 
spolupráce rodiny a dítěte. 

 
Pracovník v sociálních službách  

Výše úvazku: 1,0 
Mzdové ohodnocení:  26 - 28 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: HPP 

Požadavky na vzdělání: splňuje požadavky dle §116 zákona č. 108/2006 Sb., § 10 zákona č. 
96/2004 Sb. 

Náplň práce v MTDZ-P:  
Pracovník v sociálních službách vyhodnocuje situaci klienta, zákonného zástupce, rodiny, 
nastavuje podpůrný plán pod dohledem sociálního racovníka. Může být v roli „case 
managera“. Poskytuje základní sociálně právní poradenství a nácvik sociálních dovedností, 
mobilizuje sociální zdroje komunity, komunikuje s institucemi a dalšími organizacemi a 
osobami podílejícími se na stabilizaci situace. Při výkonu sociálně právní ochrany dětí 
komunikuje v případě potřeby s OSPOD. Na vyžádání OSPOD poskytuje zprávy a informace 
o průběhu spolupráce rodiny a dítěte. Pracovník v sociálních službách zajišťuje zájmové a 
kulturní činnosti vč. jejího hodnocení dle osobních cílů, potřeb a schopností ve spolupráci s 
dalšími pracovníky MTDZ-P na základě vytvořeného individuálního plánu klienta/pacienta. 

�4



Spolupráce na tvorbě individuálního plánu a aktivizačních programů dle možností klientů s 
ohledem na jejich zájmy (kupř. výtvarné, hudební, pohybové aktivity, cvičení a hry, 
vzpomínkové, smyslové, sezonní aj. aktivity).  

Speciální pedagog 
 
Výše úvazku: 1,5 
Mzdové ohodnocení:  30 - 33 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: HPP, DPP, DPČ 

Požadavky na vzdělání: splňuje požadavky dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., § 10 zákona č. 
96/2004 Sb. 

Náplň práce v MTDZ-P:  
Speciální pedagog provádí činnosti zaměřené na odbornou podporu dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami, spolupracuje s SPC (speciálně pedagogické centrum), PPP 
(pedagogicko-psychologická poradna) nebo SVP (středisko výchovné péče) a pomáhá 
realizovat jejich doporučení. Spolupracuje přímo se školou a učiteli formou poradenské a 
konzultační služby, případně je nápomocen při prevenci či zvládání problémových situací. 
Pomáhá rodičům/zákonnému zástupci a edukuje je ohledně dovedností dětí a jejich přípravy 
do školy a podílí se na výběru volnočasových aktivit vhodných pro dítě. Speciální pedagog 
může být v roli „case managera“. 

Administrativní pracovník 

Výše úvazku: 1 
Mzdové ohodnocení:  24 - 26 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: HPP 

Náplň práce v MTDZ-P:  
Administrativní pracovník provádí administrativní práce pro MTDZ - P (vyřizování  
korespondence, telefonátů, objednávání schůzek apod.)  

Vedoucí týmu  

Výše úvazku: 1 
Mzdové ohodnocení:  50 000 - 60 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: HPP 

Náplň práce v MTDZ-P:  
Vedoucí týmu má funkci koordinační a mediační, spíše než direktivně uplatňující moc. 
Odpovídá za ralizaci metodiky programu MTDZ-P a zajištění výstupů pro jeho šíření do další 
praxe. Je koordinátorem finanční a personální oblasti programu MTDZ-P, nastavuje propojení 
zdravotních, sociálních a pedagogických služeb a vede práci “case managerů”. Je pojítkem 
mezi službami MTDZ-P  a souvisejícími odbornými subjekty v regionální i širší komunitě. 
Podporuje zavádění nových vědecky ověřených metod práce do praxe, které společně s 
týmem aktivně vyhledává.  

Peer konzultant - nepovinný (kurz pracovníka v sociálních službách) 

Výše úvazku: 0,2 
Mzdové ohodnocení:  24 - 26 000,- Kč 
Pracovně právní vztah: DPP, DPČ 
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Náplň práce v MTDZ-P:  
Osoba, která využívá své osobní zkušenosti s duševním onemocněním k podpoře klientů, 
zároveň se zaměřuje na propojení pacientů/klientů se členy MTDZ-P. Peer konzultant 
nezastává jinou funkci v týmu. Zapojením do procesu plánování, poskytování a hodnocení 
služeb významně přispívá k destigmatizaci duševních onemocnění a do značné míry 
podporuje i samotné zotavení klientů. Poskytuje týmu zpětnou vazbu z pohledu uživatelů 
služeb, a jednak jsou specificky zapojováni do práce s klienty. Využívá své osobní zkušenosti, 
podporuje klienty v hledání jejich osobní cesty zotavení. 

___________________________________________________________________________ 

Dovednosti všech členů týmů  

• Porozumění znakům a symptomům duševního onemocnění a tomu, jak se osoby duševním   
onemocněním mohou cítit a jak mohou vnímat okolní svět.  

• Neodsuzující, nenálepkující postoj.  
• Schopnost dobře komunikovat s klienty/pacienty, dalšími členy týmu, dalšími subjekty a 

partnery (další psychiatrické služby, praktický lékař pro dospělé atd.)  
• Schopnost pozorovat, monitorovat stav klienta/pacienta a rozpoznat, kdy je potřeba do péče 

zapojit další osobu, expertízu.  
• Schopnost vytvořit, udržet i ukončit “pracovní” vztah s klientem/pacientem.  
• Porozumění a znalost základních farmakologických, psychologických, sociálních léčebných 

metod a intervencí.  
• Schopnost flexibilně provádět, zařizovat potřebnou podporu a pomoc ve všech základních 

oblastech (sociální potřeby, bydleni, finance, vzdělávání atd.) 
• Schopnost podporovat klienta/pacienta i jeho blízké sociální okolí ve vyjadřování jeho 

vlastních názorů, rozpoznávání potřeb jím samotným.  
• Umět přijmout roli „nezávislého advokáta“ klienta/pacienta (někoho, kdo bude plně na straně 

klienta/pacienta) a být schopen s ním spolupracovat.  
• Porozumění celkovému systému péče o duševně nemocné, znalost patřičné legislativy (včetně 

lidskoprávní).  
• Znalosti a dovednosti týkající se hodnocení rizika. Dovednosti v prevenci a zacházení s 

chováním klient/pacienta, které je ohrožující pro něj či pro jeho okolí.  
• Porozumění problematice závislostí, jak ji rozpoznat, monitorovat, řešit.  
• Přesné, srozumitelné, klienta/pacienta respektující vedení záznamů. Většina dokumentace by 

měla být přístupná klientům/pacientům, respektive by měla být vedena tak, aby bylo možno 
umožnit k ní klientům/pacientům přístup, a zároveň, aby v ní byly všechny potřebné 
informace.  

• Zvládání krize, základů krizové intervence, včetně telefonické i v terénu.  
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