Životopis zaměřený na odbornou praxi
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
nar. 22.10.1959
Dosažené vzdělání:
1979-1985

Universita Karlova, Fakulta všeobecného lékařství, MUDr.

1988

Specializace prvního stupně v oboru psychiatrie, Institut pro další vzdělávání
lékařů a farmaceutů v Praze

1991

Specializace druhého stupně v oboru psychiatrie, Institut pro další vzdělávání
lékařů a farmaceutů v Praze

1998

Funkční specializace v psychoterapii, IPVZ, Praha

2009

Specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie, MZ ČR

2009 - 2014

Postgraduální doktorandské studium v oboru Lékařská psychologie a
psychopatologie na Psychiatrické klinice 1. LF UK, Ph.D.

Další vzdělání:
Psychoanalytický institut České
v psychoanalýze. Člen ČPS.

psychoanalytické

společnosti:

dokončené

vzdělání

Institut skupinové analýzy IGA Praha: dokončené vzdělání ve skupinové analýze. Plný člen a
tréninkový skupinový analytik IGA Praha.
Psychiatrická universitní klinika, Bern: výcvik v kognitivní terapii a terapii sociální
kompetence u schizofrenie (IPT)
Profesní praxe:
1985-1994
Psychiatrické centrum Praha: lékař na lůžkovém psychiatrickém oddělení,
studijní pobyt a interní aspirantura (genetika v psychiatrii)
1990-1994
Fokus Praha, o.s.: psychiatr denního stacionáře pro léčbu schizofrenií, vedoucí
sociálního oddělení (odborné vedení psychiatrické rehabilitace u sociálních
pracovníků)
1994 -

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika: psychiatr a
psychoterapeut, ředitel (ambulantní psychiatrická praxe, skupinová a individuální
psychoterapie, odborné řízení ambulantních a denních programů pro léčbu
schizofrenií, úzkostných poruch, poruch osobnosti, organických psychických
poruch, závislostí)

1995 -

ESET-HELP, z.s.: předseda sdružení a odborný garant (odborné řízení
programů psychiatrické rehabilitace a poradenství, intervizní činnost)

1995 – 2013 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví: odborný konzultant (odborné
vedení projektů zaměřených na rozvoj komunitní péče v ČR a vzdělávání
v komunitní psychiatrické péči), od r. 2014 člen správní rady
2011 -

1 LF UK Psychiatrická klinika, technická spolupráce při výzkumu, lektor
výuky, částečný úvazek

2013 -

1 LF UK Ústav pro humanitní studia v lékařství, odborný asistent, částečný úvazek

Lektorská a pedagogická činnost:
Výuka v kurzech psychiatrické rehabilitace pro pracovníky v psychiatrické péči; lektor
teoretické průpravy skupinové sekce ČSPAP; lektor kurzů v Integrovaném
psychoterapeutickém programu (ESET, ESET-HELP); výuka v teorii psychoanalýzy
(Psychoanalytický institut České psychoanalytické společnosti); výuka teorie skupinové
analýzy (IGA Praha).
Vedení bakalářských prací (PVŠPS) a oponentury diplomových prací či disertací
(kat.soc.práce FF UK, 1.LF UK).
Od r. 2011
výuka předmětu Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
magisterského denního a bakalářského kombinovaného studia na Katedře sociální práce FF
UK.
Od r. 2011 lektor výuky - vedení části praktických stáží studentů lékařství 1 LF UK v rámci
v předmětu psychiatrie (5.ročník) a lékařská psychologie a psychoterapie (4.ročník) (od
r.2012).
Od r. 2013 odborný asistent (částečný úvazek) na Ústavu humanitních studií v lékařství 1 LF
UK.
Přednášková a publikační činnost:
Organizace a aktivní účast na konferencích sociální psychiatrie, pravidelná aktivní účast na
psychiatrických sjezdech PS ČLS JEP, aktivní či pasivní účast na symposiích či konferencích
zaměřených na psychoterapii či sociální psychiatrii.
Publikační činnost – 5 nejdůležitějších publikací:
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doi:
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and schizophrenia. International journal of psychophysiology, 2016, vol. 105, pp 1-8, doi:
10.1016/j.ijpsycho.2016.05.003. Epub 2016 May 10. /IF 2,88/
Pěč, O., Probstová, V. (eds.) Psychózy. Psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče. Praha:
Triton, 2009. 264 s. ISBN 978-80-7387-253-3.
Probstová, V., Pěč, O. Psychiatrie pro sociální pracovníky: vybrané kapitoly. Praha: Portál,
2014. 248 s. ISBN 978-80-262-0731-3.
Členství v odborných a profesních společnostech:
Psychiatrická společnost ČLS JEP: předseda sekce sociální psychiatrie od roku 2006; člen
výboru a sekretář psychoterapeutické sekce od roku 2000 do roku 2010;
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP: člen výboru společnosti a vědecký sekretář od
roku 2010
Asociace denních stacionářů a krizových center: předseda od roku 2003

