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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
březen 2018

Délka vzdělávacího programu

minimálně 5 let

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
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Jakým způsobem zajišťujete teoretickou část vzdělávání?
Frekventant je povinen absolvovat v průběhu 5 ti let 17 víkendových seminářů, každý má rozsah 20 ti hodin. 50% tohoto povinného penza, t.j. 170
hodin, je určeno teorii. (Druhá polovina je skupinová sebezkušenost.) 30 hodin, které zbývají do námi požadovaných 200 hodin teorie, si může
frekventant doplnit na každoročně pořádaných Mezinárodních seminářích pro KIP, kde je vždy výběr několika teoretických seminářů, každý obsáhne
10 hodin teorie. Rovněž si frekventant může hodiny teorie doplnit ve speciálních seminářích probíhajících na zmíněných každoročních Mezinárodních
seminářích. Pořádá je střídavě ČSKIP a slovenská společnost SSKIP.
Doporučujeme, kromě samostudia odborné literatury, též účast na teoretických kursech ČSPAP a BIP.

Jaká je předepsaná povinná literatura ve vašem vzdělávacím programu
v češtině
v jiných jazycích
Bürgi-Kraus M.(ed.) Vývoj v imaginaci - imaginativní vývoj, Háj ve
Slezsku, MAJ-tiskárna 2008. Kast, V. Imaginace jako prostor setkání s
nevědomím, Praha, Portál 2010. Kast V. Dynamika symbolů, Praha,
Portál 2014. Leuner H. Katatymně imaginativní psychoterapie, Praha,
Portál 2007. Sannwald R. Psychoterapeutické dovednosti, Brno, Emitos
2015. Seifert A.L. Aktivní imaginace, Praha, Portál 2004. Wollschläger, M.
Symbol v diagnostice a psychoterapii, Praha, Portál 2002.

Uhrová E.D. Imaginácia ako zrkadlo: využitie imaginácie v psychoterapii.
Nové Zámky, Psychoprof, 2005. Leuner H., Horn G., Klessman E.
Katatýmne obrazové prežívanie u detí a mladistvých. Ernst Reinhardt
Verlag München Basel 1977, přel. pro vnitřní potřebu SSKIP 1996.
Wilke E. Das Katathyme Bilderleben in der Psychosomatischen Medizin.
Hans Huber, Bern Stuttgart Toronto, 1990.
Další literatura viz. http://www.cskip.cz/literatura/

Požadavky na absolventa (např. vzhledem k povinné docházce apod.)
Výše zmíněné povinné absolvování 17ti víkendových seminářů- jejich specifikace a obsah viz http://www.cskip.cz/. Počet 500 hodin sebezkušenosti,
100 hodin supervize a 200 hodin teorie se vyžaduje jako minimum.

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program osobní zkušenost frekventantů?
Zajišťujeme sebezkušenostní uzavřenou skupinu v trvání 3 let. Probíhá formou víkendových bloků, skupinu vede kvalifikovaný lektor KIP, vedení se
nemění. Skupina se schází formou víkendových seminářů, celkově 300 hodin. Každý frekventant musí naplnit také individuální sebezkušenost u
kvalifikovaného KIP výcvikového terapeuta, ta musí trvat nejméně 100 hodin. Frekventant si může vybrat, zda požadované hodiny sebezkušenosti
získá formou sebezkušenostní skupiny nebo formou individuální sebezkušenosti. Výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii někdy volí již zkušení
a vycvičení psychoterapeuti jako další výcvik. Takovým frekventantům může být povinné pensum sebezkušenosti zkráceno, sebezkušenost zahrnující
využití imaginací je však podmínkou sine qua non. Frekventant tedy i tak dodrží celkovou podmínku minimálně 300 hodin sebezkušenosti. Případné
zkrácení sebezkušenosti, které musí schválit vzdělávací výbor společnosti, je tak určeno pouze pro zkušené terapeuty vycvičené v některém blízkém
psychoterapeutickém směru, kteří mají za sebou mnohahodinovou sebezkušenost a působí jako certifikovaní psychoterapeuti.

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program získávání terapeutických dovedností?
S metodou KIP a způsobem práce s ní jsou frekventanti seznamováni systematicky v průběhu víkendových seminářů. Frekventant začíná tříletým
základním během víkendových seminářů, kterých je obvykle 6 za rok. Hodiny výcviku v tomto úvodním běhu seminářů (celkem 340 hodin) sestávají z
poloviny jako teorie, z poloviny jako praktický nácvik (tj. 170 hodin výcviku v metodách a technikách KIP). Fokusem tohoto úvodního běhu seminářů je
to, aby se frekventant naučil pracovat s imaginací, jedná se o sebezkušenostní formu výcviku v metodě, nikoliv primárně o sebezkušenost jako
takovou. Vyučována je technika vedení imaginace, frekventant je střídavě v roli pacienta, v roli terapeuta, případně v roli pozorovatele. Vše probíhá
pod vedením zkušeného lektora, součástí seminářů jsou také protagonistické imaginace vedené lektorem. Ve vedení víkendových seminářů se střídá
několik lektorů, kvalifikovaných pro vedení seminářů. Sestavujeme uzavřené skupiny, ve kterých se frekventanti neobměňují. Terapeutické dovednosti
rovněž rozvíjí supervize v rámci KIP.

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program výcvikovou supervizi?

Výcviková supervize je zajištěna ve formě individuální nebo skupinové. V případě skupinové supervize je frekventant povinen z předepsaných 100
hodin minimálně 50 hodin supervidovat vlastní případy. V případě krátké psychoterapie (do 20ti hodin) kontinuálně supervidovat skupinově nebo
individuálně minimálně 6 vlastních případů, vždy nejméně ve čtyřech supervizních hodinách. V případě dlouhodobé terapie (21 a více hodin)
frekventant superviduje nejméně 2 pacienty, supervize pak obsahuje minimálně 10 hodin s každým pacientem (jedná se o kontinuální supervizi s
jedním pacientem, či s jednou skupinou s týmž supervizorem.) Všechny předkládané případy musí být vedeny v rámci KIP. Nabídka individuální
supervize i organizování pravidelných supervizních malých skupin je avizováno na stránkách ČSKIP. Frekventant má při supervizi prokázat schopnost
vést individuální terapii KIP metodou a rovněž prokázat porozumění terapeutickému procesu. O supervizích jednotlivých případů vede supervizor
záznam.
Jak je program komplexního vzdělání včetně supervize ukončen?
Předpokladem k ukončení programu je absolvování všech předepsaných hodin teorie i sebezkušenosti a ukončení supervizního procesu.
Kandidát předloží na základě supervidovaného případu písemnou kolokviální práci. Pravidla jejího sepsání viz http://www.cskip.cz/. Práci hodnotí dva
docenti ČSKIP, nezávisle na sobě, ani jeden z nich není současně tréninkovým terapeutem individuální sebezkušenosti frekventanta, ani jeho
supervizorem. Pokud je práce přijata, obhajuje ji kandidát za přítomnosti členů vzdělávacího výboru ČSKIP, obhajoba je přístupná pro kandidáty
výcviku. Během obhajoby má kandidát prokázat svou teoretickou erudici i své terapeutické dovednosti.
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Kritéria pro úspěšné ukončení vzdělávání
Kandidát prokáže svoji teoretickou erudici i své terapeutické dovednosti, nejen v metodě KIP, ale i v rámci hlubinně-dynamické psychoterapie.
Prokáže též, že je dostatečně orientován v odborné literatuře, a že své poznatky nabyté ve výcviku umí dobře aplikovat v praktické individuální práci s
pacientem.

Kdo o úspěšném / neúspěšném ukončení rozhoduje?
Po ukončení obhajoby se oba docenti poradí a bezprostředně oznámí výsledek zkoušky.

Možnosti event. dokončení vzdělání při neúspěchu
V případě neúspěchu kandidáta, sdělí vzdělávací výbor důvody neúspěchu kandidátovi, navrhne dle toho doplnění, či přepracování práce, eventuelně
též doporučí další hodiny supervize. Výbor též stanoví náhradní termín zkoušky.

Popište způsob ověřování znalostí a dovedností

Největší váha je kladena na průběh supervize u daného frekventanta výcviku a jeho schopnost zlepšovat své terapeutické dovednosti v průběhu
supervize.

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.

Zájemce o výcvik v KIP nejprve absolvuje semináře A a B1, potom prochází kandidátským pohovorem, vedeným dvěma docenty ČSKIP. Uspěje-li,
stává se kandidátem výcviku. Může začít s metodou pod supervizí pracovat, může se účastnit dalších intenzivních a speciálních seminářů a začít s
individuální sebezkušeností. Propojujeme teoretické vzdělávání se skupinovou sebezkušeností v intenzivních a speciálních seminářích, jak popsáno
výše.
Supervize skupinová a individuální probíhá od ostatních částí komplexního vzdělávání odděleně, dle pravidel rovněž výše popsaných.
Povinné semináře mají, jak už řečeno svůj stanovený postup, jak s ohledem na postupné rozšiřování teoretických znalostí, tak pokud jde o nabývání
praktických dovedností práce s metodou KIP.
Další speciální semináře si může frekventant určovat podle svého zájmu a preferencí.
Kolokviální zkoušku je možné složit až po ukončení sebezkušenosti a supervize.

Souhlasím s etickým kodexem ČPtS ČLS JEP - www.psychoterapeuti.cz/kodex.pdf
Ano
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Uveďte případná další kriteria pro výběr frekventantů
Kritériem výběru frekventantů je zejména nepřítomnost jakékoliv závažnější osobnostní strukturální patologie. Toto kritérium se uplatňuje při výše
zmíněném kandidátském pohovoru.

Směr vzdělávání

✔

dynamický
kognitivně-behaviorální

✔

hlubinný

humanistický

hypnoticko-relaxační

rodinně terapeutický

integrativní

GARANT
Titul před
Mgr.
Jméno
Jan

Příjmení
Dufek
Titul za

Datum získání atestace

5.5.1999
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)
19.6.2003
Je garant občan ČR?
ano

Žije garant v ČR?
ano

Délka praxe

Od 1996 dosud

Aktuální rozsah praxe
0,6 klinický psycholog FN Brno
0,4 NZZ Ambulance klinické psychologie Hustopeče
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Místo praxe
viz výše

Zodpovědnost garanta programu
Garant je přesedou ČSKIP, členem vzdělávacího výboru společnosti, lektorem a podstatně se podílí na rozhodovacích procesech společnosti.

Poznámka ke garantovi
Garant má zkušenosti s organizací výcvikových programů v univerzitním i mimouniverzitním prostředí.

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

Typ vzdělání

Lektor 1

PhDr. Ludvík Běťák

filosofická fakulta- psychologie

Lektor 2

MUDr. Lea Brodová

lékařská fakulta

Lektor 3

Mgr. Jan Dufek

filosofická fakulta-psychologie

Lektor 4

PhDr. Dana Dufková

filosofická fakulta-psychologie

Lektor 5

MUDr. Robert Kulísek, PhD.

lékařská fakulta

Lektor 6

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela

filosofická fakulta-psychologie

Lektor 7

PhDr. Helena Strnadlová

filosofická fakulta-psychologie

Lektor 8

PhDr. Jitka Škodová

filosofická fakulta-psychologie

Lektor 9

PhDr. Lucie Vlček-Pelková, PhD.

filosofická fakulta-psychologie

Lektor 10
Lektor 11
Lektor 12
Lektor 13
Lektor 14
Poznámka k lektorům
Všichni lektoři jsou současně trenéry, jejich CV a Osvědčení jsou proto uvedena v kolonce trenéři.
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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

PhDr. Ludvík Běťák

ne

ano

1985

19.2.1998

ano

Lektor 2

MUDr. Lea Brodová

ano

ne

1984, 1987

24.9.1998

ano

Lektor 3

Mgr. Jan Dufek

ne

ano

5.5.1999

19.6.2003

ano

Lektor 4

PhDr.Dana Dufková

ne

ano

1984

30.4.1998

ano

Lektor 5

MUDr. Martin Holub

ano

ne

2000,2002.2007

2.4.2012

ano

Lektor 6

MUDr. Robert Kulísek, PhD.

ano

ne

2005, 2009

19.2.2009

ano

Lektor 7

PhDr.et PaedDr. Miroslav Petržela

ne

ano

1.6.1992

19.2.1998

ano

Lektor 8

PhDr. Helena Strnadlová

ne

ano

1991

26.11.1997

ano

Lektor 9

PhDr. Jitka Škodová

ne

ano

1987

24.9.1998

ano

Lektor 10

PhDr. Marie Tomášková

ne

ano

30.4.2001

19.11.2009

ano

Lektor 11

PhDr. Lucie Vlček-Pelková, PhD.

ne

ano

2005

12.10.2006

ano

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

PhDr. Ludvík Běťák

ne

ano

1985

19.2.1998

ano

Lektor 2

PhDr. Dana Dufková

ne

ano

1984

30.4.1998

ano

Lektor 3

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela

ne

ano

1.6.1992

19.2.1998

ano

Lektor 4

PhDr. Jitka Škodová

ne

ano

1987

24.9.1998

ano

Lektor 5

PhDr. Lucie Vlček-Pelková, PhD.

ne

ano

2005

12.10.2006

ano

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

Všichni supervizoři jsou současně trenéry, jejich CV a osvědčení jsou proto uvedena v kolonce trenéři

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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