
Česká psychoterapeutická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Žádost o schválení 
komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii pro zdravotnictví

Žadatel

Ulice

Město

PSČ

IČ

Email žadatele

Telefon žadatele

Název vzdělávacího programu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji tímto, že veškeré dokumenty přiložené k této žádosti se informačně shodují s údaji v této žádosti 
uvedenými.

Ano Ne

Plánovaný začátek výcvikového programu

Délka vzdělávacího programu

Vzdělávací program obsahuje :

Teorii příslušného směru v rozsahu min. 120 hodin Ano Ne

Praktickou část, tj. osobní zkušenost (sebezkušenost, cvičná terapie, tréninková analýza a jiné metody obsahující sebereflexi) v 
rozsahu min. 300 hodin

Ano Ne

Výcvikovou supervizi v rozsahu min. 100 hodin přímé supervize, tj. přímého kontaktu se supervizorem nebo supervizory

Ano Ne
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Jakým způsobem zajišťujete teoretickou část vzdělávání?

Jaká je předepsaná povinná literatura ve vašem vzdělávacím programu 
v češtině         v jiných jazycích

Požadavky na absolventa (např. vzhledem k povinné docházce apod.)

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program osobní zkušenost frekventantů?

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program získávání terapeutických dovedností?

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program výcvikovou supervizi?

Jak je program komplexního vzdělání včetně supervize ukončen?
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Kritéria pro úspěšné ukončení vzdělávání

Kdo o úspěšném / neúspěšném ukončení rozhoduje?

Možnosti event. dokončení vzdělání při neúspěchu

Popište způsob ověřování znalostí a dovedností

Žadatel popíše a odůvodní oddělování či propojování jednotlivých částí komplexního vzdělávání a v případě oddělování těchto částí 
popíše způsob přechodu frekventanta mezi nimi. Stejně tak popíše a zdůvodní příp. propojování jednotlivých částí vzdělávání 
u jednoho lektora.

Souhlasím s etickým kodexem ČPtS ČLS JEP - www.psychoterapeuti.cz/kodex.pdf

Ano Ne
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Uveďte případná další kriteria pro výběr frekventantů

Směr vzdělávání

dynamický hlubinný humanistický

kognitivně-behaviorální hypnoticko-relaxační rodinně terapeutický

integrativní

GARANT

Titul před

Jméno

Příjmení

Titul za

Datum získání atestace

Datum získání funkční specializace (funkční specializací se myslí buď Osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii 
IPVZ a nebo certifikát o absolvování Certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii ČPtS ČLS JEP)

Je garant občan ČR?

Žije garant v ČR?

Délka praxe

Aktuální rozsah praxe
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Místo praxe

Zodpovědnost garanta programu

Poznámka ke garantovi

LEKTOŘI (zajišťují teoretickou část vzdělávání v souladu s požadavky na praktické získávání terapeutických 
dovedností)

Jméno včetně všech titulů Typ vzdělání

Lektor 1

Lektor 2

Lektor 3

Lektor 4

Lektor 5

Lektor 6

Lektor 7

Lektor 8

Lektor 9

Lektor 10

Lektor 11

Lektor 12

Lektor 13

Lektor 14

Poznámka k lektorům
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TRENÉŘI

Jméno včetně všech titulů Je lékař
(ano/ne)

Je klinický 
psycholog
(ano/ne)

Datum získání 
atestace

Datum získání 
funkční 

specializace*

Délka, místo a rozsah 
praxe uvedeno v CV 

(ano/ne)

Lektor 1

Lektor 2

Lektor 3

Lektor 4

Lektor 5

Lektor 6

Lektor 7

Lektor 8

Lektor 9

Lektor 10

Lektor 11

Lektor 12

Lektor 13

Lektor 14
* funkční specializací se myslí buď Osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii IPVZ a nebo certifikát o absolvování 
Certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii ČPtS ČLS JEP

Pokud pracují trenéři ve dvojicích, vypište složení dvojic

Poznámka k trenérům
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SUPERVIZOŘI

Jméno včetně všech titulů Je lékař 
(ano/ne)

Je klinický 
psycholog 
(ano/ne)

Datum získání 
atestace

Datum získání 
funkční 

specializace*

Délka, místo a rozsah 
praxe uvedeno v CV 

(ano/ne)

Lektor 1

Lektor 2

Lektor 3

Lektor 4

Lektor 5

Lektor 6

Lektor 7
* funkční specializací se myslí buď Osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii IPVZ a nebo certifikát o absolvování 
Certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii ČPtS ČLS JEP

Poznámka k supervizorům

Seznam povinných příloh k žádosti

• Přílohy je třeba zaslat emailem na adresu schvalovani@psychoterapeuti.cz.
• Pro lepší orientaci v množství souborů prosíme o jejich pojmenování dle vzorů v tabulce níže.
• Soubory mohou být ve formátu PDF nebo DOCX.
• Max. rozsah CV je 2 strany vč. max. 5 publikací.
• V CV trenérů a supervizorů prosím nezapomeňte uvést délku, aktuální rozsah a místo praxe.
• V CV trenérů, kteří nejsou kliničtí psychologové nebo lékaři a (viz bod 12 kritérií) je nutné uvést typ magisterského studia, 

počet let od ukončení a počet let praxe.

Rozvrh témat a hodin pro jednotlivé ročníky vzdělávání IČ_žadatele-rozvrh.pdf

Vzor smlouvy mezi žadatelem a frekventantem IČ_žadatele-smlouva.pdf

Vzor diplomu o absolvování IČ_žadatele-diplom.pdf

Profesní CV garanta vzdělávacího programu IČ_žadatele-cv-garant.pdf

Profesní CV lektorů IČ_žadatele-cv-lektor-jméno_lektora.pdf

Profesní CV trenérů IČ_žadatele-cv-trener-jméno_trenéra-IČ_žadatele.pdf

U trenérů nezdravotníků diplomy z VŠ IČ_žadatele-diplomvs-trener-jméno_trenéra.pdf

Diplomy z funkční specializace trenérů IČ_žadatele-diplomfs-trener-jméno_trenéra.pdf

CV supervizorů IČ_žadatele-cv-supervizor-jméno_supervizora.pdf

Diplomy z funkční specializace supervizorů IČ_žadatele-diplomfs-supervizor-jméno_supervizora.pdf

VYTISKNOUT FORMULÁŘ
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	Text20: Fonagy, P., Target, M. (2005). Psychoanalytické teorie. Perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie.Frederickson, J. (2004). Psychodynamická psychoterapie. Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich využití v adiktol. Vybíral, Z., Roubal, J. [Eds.] (2010). Současná psychoterapie
	Text21: Levenson, H. (2016). Krátká dynamická psychoterapie.   McWilliams, N. (2015). Psychoanalytická diagnóza. .Prochaska, J., Norcross, J. (1999). Psychoterapeutické systémy. Yalom, I.D., Leczsz, M. (2007). Teorie a praxe skupinové psychoterapieBehr, H., Hearstová, L. (2007). Skupinově analytická psychoterapie.
	Text22: Frekventantem výcviku certifikovaným ČPS JEP je vysokoškolsky vzdělaný kolega, případně student nejméně 3 ročníku VŠ, v oblasti humanitního vzdělání. Věková hranice v době přijetí je 25 let. Již přijatý frekventant výcviku uzavírá s Institutem výcvikovou smlouvu, ve které závazně sděluje, že jeho zdravotní stav umožňuje absolvovat pětiletý výcvik. Prakticky toto znamená, že nebyl v posledních letech a není aktuálně pacientem v psychiatrické, či klinicko-psychologické či adiktologické péči.
	Text23: Sebezkušenostní část výcviku probíhá v uzavřené skupině, která po dobu 5 let nemění své složení. Velikost skupiny dosahuje maximálně 12 frekventantů. Skupina je stabilně vedena 2 lektory, vždy mužem a ženou. Setkání probíhají 4x ročně v nejčastější frekvenci 3 prodloužených víkendů a jednoho týdenního setkání. Sebezkušenostní část obsahuje 630 hodin. V rámci těchto hodin probíhá nejen sebezkušenostní forma výcviku, ale i forma nácviková, v posledním roce probíhá i zkušenost s vedením skupiny. Povinný počet absolvovaných hodin nesmí klesnout pod hranice 80%. Frekventant na závěr dosáhne jednoho ze 3 stupňů osvědčení : 1.absolvoval s úspěchem (frekventant je dle hodnocení lektorů i celého komunitního týmu způsobilý k terapeutické práci) 2.absolvoval (frekventant dostává informaci, že je třeba ještě absolvovat individuální zkušenost v počtu 20 – 50 hodin, vzhledem k jeho dalšímu profesnímu růstu) 3. zúčastnil se v počtu ......... hod
	Text24: Nácvik terapeutických dovedností probíhá:a)aktivní účastí frekventanta ve skupině, náhledem práce lektorské dvojice, vedením skupiny v posledním roce výcvikub)aktivní účastí frekventanta v komunitě, s náhledem práce vedoucích komunity c)nácvikem přístupů, metod a technik, které zprostředkovávají další odborníci v rámci sebezkušenostní i teoretické části výcvikud) teorií a nácvikem v rámci teoretického vzdělávání
	Text25: Frekventant v posledním roce výcviku či po jeho ukončení absolvuje 100 supervizních hodin. 80% hodin absolvuje u supervizorů SUR a 20% může absolvovat u jiných supervizorů, kteří jsou schváleni Správní radou SUR. Supervize může probíhat jak skupinovou, tak individuální formou, přičemž je třeba, aby alespoň 20% proběhlo v individuální formě. Upřednostňujeme, aby frekventant jeden svůj supervizní případ vedl v supervizi minimálně na 3 supervizních sezeních. Supervizoři jsou v kontaktu s výcvikovými vedoucími. Supervizoři, kteří se připojí k programu později  budou předloženi ke schválení komisi schvalující komplexní vzdělávací programy pro zdravotnictví. 
	Text26: Program je ukončován ve třech modalitách. V rámci sebezkušenstí částí výcviku probíhá ukončení rozhovorovou formou, kdy frekventant zpracuje a přednese svou písemně zpracovanou sebereflexi o průběhu výcviku. V rámci teoretického vzdělávání zpracovává frekventant jednak kazuistické práce a následně Závěrečnou práci na zadané či vybrané téma v rozsahu 10 – 15 NS. Následně skládá ústní zkoušku, včetně obhajoby své Záverečné práce. Tato práce je standartně oponována nezávislým oponentem z řad lektorů SUR, který nemá s daným frekventantem žádnou spojitost. Supervizní část je koncipována tak, že supervizor SUR, u kterého frekventant absolvoval zásadní část své supervize poskytne informaci SR SUR o kvalitách frekventanta v souvislosti se supervizní prací. celý výcvikový program je ukončen obhajobou Závěrečné supervitní práce. Následně je frekventant pozván na „Surfování“ (každoroční setkání všech členů SUR), kde probíhá frekventantovo oficiální ukončení komplexního programu.
	Text27: Znalosti a dovednosti frekventanta jsou ověřovány ve všech třech pilířích samostatně. Sebezkušenostní část – sebereflexe, a ukončení této části v kategorii 1)absolvoval s úspěchem. Teoretická část – kazuistické písemné práce, Závěrečná práce a ústní zkouška. Supervizní část – práce ve skupině pod vedením supervizora SUR, který dává SR SUR hodnocení o praktické odbornosti frekventanta a následná Obhajoba Závěrečné kazuistiky resp Závěrečné komisionální zkouškyFrekventant absolvuje jednotlivé části komplexního vzdělávání postupně. Vždy začíná sebezkušenostní částí, kdy v její polovině může přistoupit k teoretickému vzdělávání a v posledním roce sebezkušenosti může začít i se supervizní částí. Lektoři přednášejí v rámci teoretického vzdělávání, ale nemohou být supervizory frekventantů, které mají ve skupině. 
	Text28: Závěrečné komisionální zkoušky probíhají za přítomnosti min 3 určených členů Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR, kde je zastoupení 1 člena Správní rady, 1 člena Odborné rady a 1 přísedícího. Tito rozhodují o kvalitě Závěrečné kazuistické práce. K této Závěrečné zkoušce může přistoupit frekventant, který splnil: a) sebezkušenostní část s výsledkem ABSOLVOVAL ÚSPĚŠNĚ, b) absolvoval s úspěchem Závěrečnou zkoušku v teoretické části. Po rozhodnutí komise je frekventant seznámen s jejím výsledkem.
	Text29: V rámci sebezkušenostní části obdrží frekventant hodnocení a) ABSOLVOVAL S ÚSPĚCHEM, b) ABSOLVOVAL c) ZÚČASTNIL SE V POČTU HOD. při získání varianty a) má tuto část ukončenu a může pokračovat bez omezení do dalších pilířů. při variantě b) je frekventantovi doporučena nadstavba v počtu 30 a více hodin absolvování individuální supervize, zaměřené na fungování frekventanta v rámci skupinových procesů, na další seberozvoj frekventanta  u Institutem schváleného psychoterapeuta, OR SUR následně obdrží doporučení či nedoporučení frekventanta pro získání stupně a). V rámci teoretického vzdělávání může frekventant neúspěšně absolvovanou Závěrečnou zkoušku opakovat. V rámci neúspěšného obhájení Závěrečné kazuistické práce - komisionální zkoušky má možnost 2 opravných termínů.
	Text30: Znalosti a dovednosti frekventantů jsou ověřovány na konci všech tří pilířů, v rámci sebezkušenosti je to sebereflexe v rámci skupiny za přítomnosti trenerů a jednoho supervizora na téma uvědomovaných zisků, změn v oblasti seberozvoje osobnosti. v rámci teoretické části předkládá frekventant 2 kazuistické práce a jednu Závěrečnou práci v rozsahu 15 NS. následuje ústní komisionální zkouška. celková ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA po absolvování všech tří pilířů je popsána výše. v celkovém rámci sledujeme především psychoterapeutické dovednosti jako:  Vnější projev, Psychopatologické příznaky, Osobnostní růst – v časových obdobích, projev ve skupině, adaptace v osobním životě, schopnost vyvodit z poznaného a prožitého důsledky pro vlastní život, aktivita ve skupině, emoční stabilita, schopnost empatie, práce s agresí,, schopnost zpracovávat negativní emoce, frustrační tolerance, odolnost, změny hodnotového žebříčku, zranitelnost, formy odporu, sebereflexe, sebenáhled, vypořádání se s minulostí apod.
	Text31: Všechny 3 složky na sebe navazují a je na frekventantovi, v jakém časovém rozsahu se bude absolvovat. Teoretickou část vzdělávání může frekventant zahájit nejdříve po 3 roce absolvování sebezkušenostní části a supervizní část smí zahájit v poslední roce sebezkušenostní části. je na rozhodnutí frekventanta, zda tyto části bude absolvovat ve výše popsaném možném souběhu či je odloží na pozdější období. Ukončení celého vzdělávacího programu není v současnosti časově limitováno. Trenéři jsou v některých případech přednášejícími v rámci teoretického vzdělávání, ale trenér není nikdy přítomen u zkoušky, kterou jeho frekventant skládá. je zde pečlivě hlídáno riziko duality. stejně tak frekventant jen zcela výjimečně absolvuje skupinovou supervizi u svého trenéra. Nikdy u svého trenéra neabsolvuje individuální supervizi či případnou následnou individuální sebezkušenost.    
	Text32: 1. vzdělání2. motivace3. pracovní působnost
	Text33: 49 let
	Text34: Do r. 1990: Po promoci působil jako psychiatr v ambulantní i lůžkové sféře (PL Horní Beřkovice, NsP Liberec, SSS Praha), věnoval se  především léčbě psychóz a poruch osobnosti, dále léčbě závislostí a psychiatrických poruch ve stáří. Důraz na psychoterapii, rodinnou terapii a sociální psychiatrii. Od r.1982 jako přednosta Denního sanatoria Karlov - samostatné ambulantní složky FN 2 (nyní VFN Praha). Koncem 80.let vydával časopis SPEKTRUM PSYCHOTERAPIE. 1990-1997: Zastával různé veřejné funkce (poslanec FS, náměstek ministra,  vládní zmocněnec atd.), mezitím působil  na Londýnské universitě (školní rok 1993-94) a  jako vedoucí katedry veřejného zdravotnictví IPVZ (školní rok 1994-95). Ve vedlejším pracovním úvazku od r. 1994 jako lékař-k
	Text35: Do r. 1990: Po promoci působil jako psychiatr v ambulantní i lůžkové sféře (PL Horní Beřkovice, NsP Liberec, SSS Praha), Od r.1982 jako přednosta Denního sanatoria Karlov - samostatné ambulantní složky FN 2 (nyní VFN Praha). Od r.1998 dodnes pracuje jako vedoucí lékař nestátního zdravotnického zařízení SANANIM (léčba a resocializace drogově závislých), v letech 1999-2001 vedl Denní stacionář-psychoterapeutické centrum SANANIM. Učil v IPVZ, na Fakultě humanitních studií UK, od r. 2005 odborný asistent a od r. 2008 docent na 1.lékařské fakultě UK (Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, nyní Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN). 
	Text36: Garant odpovídá za plnění nastavených výcvikových programů
	Text37: V zaslané příloze je CV 2 garanta. Tento program zajišťují 2 odborní garanti
	Text38: viz přiložené CV
	Text39: Petr Popov+ Naďa ŠolajaDana Bakešová+ Oswald SchormMichal Raszka+ Vladimíra Bečvářová
	Text40: pořadí trenérů je v pořadí priority skupin, tzn, že v případě otevření jen jedné skupiny, povede skupinu první dvojice, v případě dvou skupin první dvě dvojice.
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