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Masarykova univerzita, Brno


Filozofická fakulta

06/2011 – současnost

Interní doktorské studium v oboru Klinická psychologie
Námět disertační práce: Kvalita života rodičů dětí s ADHD, subjektivně vnímané dopady
onemocnění dítěte na život pečující osoby a chod rodiny jako celku
Vyučované předměty: Sociální psychologie I, II (semináře)
Praxe a stáže z manželského a rodinného poradenství
Pedagogická psychologie
Praxe a stáže z psychopatologie
Sociálně-psychologický výcvik ve skupině
Vývojová psychologie I, II (semináře)


Filozofická fakulta

10/2011 – 10/2013

Psycholog ve zdravotnictví
- akreditovaný kvalifikační kurz Ministerstva zdravotnictví ČR opravňující vykonávat
odbornou psychologickou činnost v oblasti zdravotnictví


Filozofická fakulta

09/2006 - 06/2011

Psychologie jednooborová, prezenční forma studia
Téma magisterské práce: Odraz Mentální anorexie v Kresbě lidské postavy
Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou se zaměřením na Klinickou
psychologii s vyznamenáním, udělen titul Mgr.
Obchodní akademie a střední zdravotnická škola, Blansko


Obor Obchodní akademie
Maturitní zkouška z anglického jazyka, získán certifikát o úspěšném
absolvování kurzu ekonomického informačního systému SB KOMPLET
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Pracovní
zkušenosti

Praxe v oblasti
psychologie



Soukromá psychologická praxe
Psychodiagnostika, terapie, krizová intervence



Pedagogicko-psychologická poradna, Brno
2012 – současnost
Psychologické poradenství a psychodiagnostika
agenda mimořádně nadaných dětí
psychoterapie - individuální, rodinná a skupinová
krizová intervence
adaptační pobyty pro třídní kolektivy
práce s třídním kolektivem v rámci řešení a prevence sociálně-patologických jevů



Motiv P, s. r. o. , Brno
Psychodiagnostika - Interpretace psychodiagnostických testů
supervizí činnost, 360° Zpětná vazba, účast na AC/DC, teambuilding

2010 - 2015



Brand Brothers, Brno
- vytváření strategií pro motivování týmu, realizace průzkumu trhu

2010 - 2011



Spolupráce na standardizaci diagnostické baterie pro ZŠ (v rámci projektu
„Diagnosticko intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami“)
Spolupráce na standardizaci intelektového testu Woodcock-Johnson IV
Spolupráce na vývoji škály Adaptivních schopností (NÚV)
Spolupráce s FSS MU v rámci projektu „Nadané děti“
Dětská fakultní nemocnice, Brno – ordinace klinického psychologa
Masarykův onkologický ústav Brno – úsek klinické psychologie
Psychiatrická nemocnice Brno – odd. diagnosticko terapeutické
Domov Olga, Blansko - práce s mentálně postiženými
Psychiatrická klinika FN Brno – oddělení č. 21, 22
Psychoprofi, s.r.o. Brno
Pedagogicko-psychologická poradna, Blansko
Pedagogicko-psychologická poradna, Brno
Motiv P, s. r. o., Brno














Kurzy



















2015 – současnost

Kurz seznamující s užíváním testu SON-R (2,5 – 7) – neverbální administrace (NÚV
Praha)
Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí (NÚV Praha)
Výcvik v práci s WISC- III (Wechslerova inteligenční škála pro děti)
Vzdělávací aplikace testu WISC III
Diagnostika učebních stylů žáků a studentů s využitím dotazníku LSI
Způsoby administrace a interpretace testu Reyovy Osterriethovy figury
Výcvik v práci s testovou baterií DysTest
Diagnostika míry připravenosti. Užívání MaTeRS – mapujícího testu školní
připravenosti
Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob
Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní ŠPZ
Diagnostika školní připravenosti ŠPZ
Krizová intervence ( PhDr. Ludvík Běťák)
Figure Drawing Test (PhDr. Zdeněk Altman)
Relaxační techniky (doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.)
Psycholog ve zdravotnictví (FF MU, 70 hodin teorie + 200 hodin praxe)
Woodcock Johnson II (test kognitivních schopností) – oprávnění pro práci s testem
Tvořivost, její diagnostika a rozvíjení (NÚV Praha - doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.)
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The Intelligence and development scales (IDS) – NÚV Praha, oprávnění pro práci s
testem
Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CAST a CARS ( NÚV Praha MUDr. Iva Dudová, Ph.D., MUDr. Štěpánka Beranová)



Dlouhodobé
výcviky
Dobrovolnictví

Přednášková a
publikační
činnost



Psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii (Odyssea – Mezinárodní
institut KBT; započatý v r. 2012)
- akreditovaný mezinárodní výcvikový program pro oblast zdravotnictví



Anabell Brno – práce s klientkami s poruchami příjmu potravy (skupinová
psychoterapie

PLOCKOVÁ, Iveta. Child with ADHD in family: impact on the quality of life of caregivers
(preliminary research). In PhD. Existence 2015, 4. – 5. 2. 2015, Olomouc. 2015.
PLOCKOVÁ, Iveta. Projevy diagnózy Mentální anorexie v Testu kresby lidské postavy (FDT).
E-psychologie [online], 2014. ISSN 1802-8853.
PLOCKOVÁ, Iveta. Odraz Mentální anorexie v Kresbě lidské postavy (FDT). In Sociálne
procesy a osobnosť 2012, 17.-19.9.2012, Nový Smokovec. 2012.
Odborná přednášková činnost v rámci studia doktorského studijního programu v oboru
Klinická psychologie na Psychologickém ústavu FF MU (v rámci seminářů z Vývojové
psychologie, Pedagogické psychologie a Sociální psychologie) a v rámci psychologické
činnosti v Pedagogicko-psychologické poradně, Brno (na vyžádání pro pedagogy či rodiče)

Jazykové
znalosti






Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Francouzský jazyk

Počítačová
gramotnost







Microsoft Windows
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Statistica
SB-komplet
Internet





Řidičský průkaz sk. B
psaní na stroji
podvojné účetnictví

Další znalosti a
dovednosti








Silné stránky

Záliby



pokročilá úroveň (B2)
mírně pokročilá úroveň (A2)
mírně pokročilá úroveň (A2)
mírně pokročilá úroveň (A2)

uživatelská úroveň
uživatelská úroveň
uživatelská úroveň
uživatelská úroveň
uživatelská úroveň

aktivní řidič

Svědomitý a proaktivní přístup k práci
Samostatnost, organizační dovednosti
Schopnost efektivní komunikace a řešení problémů
Interpersonální citlivost
Orientace na výsledek
Otevřenost novým zkušenostem a osobnostnímu rozvoji

Cestování, četba, fitness sporty, móda, malba, tanec, hudba, vycházky se psem
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