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Žádost o schválení
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Žadatel
Psychoanalytický institut při České psychoanalytické společnosti, (řádný člen IPA)

Ulice

Řehořova 10
Město

Praha 3
PSČ
130 00

IČ
Psychoanalytický institut je organizační složkou České psychoanalytické společnosti (ČPS), IČO 00550213
Email žadatele

PICPS@psychoanalyza.cz
Telefon žadatele

+420603750835 (garant výcviku)
Název vzdělávacího programu
Výcvik v psychoanalýze

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
průběžně

Délka vzdělávacího programu

5 let a více

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?
Organizujeme 4 leté prezenční studium zakončené ústní zkouškou, celkem 132 přednášek a seminářů, povinná účast je minim. 80%.
Kandidáti dostávají 2 měsíce před začátkem výuky roční časový plán výuky. Lektoři jsou povinni poskytovat kandidátům odkazy na studijní literaturu.
Plán výuky na čtyřleté období je dostupný všem kandidátům v písemné formě nebo je publikován v tisku ČPS, na webu ČPS a ČPS ČLS JEP (v sekci
schválených výukových programů). Výuka trvá čtyři školní roky a zahrnuje celkem dvě písemné zkoušky: po dvou letech a závěrečnou zkoušku po
čtyřech letech. Kandidát je informován ředitelem PI o výsledku "prospěl/neprospěl". Jestliže kandidát neprospěl, musí absolvovat jednu opravnou
zkoušku; druhou opravnou zkoušku může povolit jen Tréninkový výbor (dále jen TV) Psychoanalytického institutu (dále jen PI). Pokud kandidát
neuspěje ani u druhé opravné zkoušky, je vyloučen z řad kandidátů PI pro neprospěch.

Jaká je předepsaná povinná literatura ve vašem vzdělávacím programu
v češtině
v jiných jazycích
Erikson E.H.: Dětství a společnost. Argo, Praha 2002
Fonagy P., Target M.: Psychoanalytické teorie; Portál, Praha, 2005
Freud S.: Sebrané spisy; Psychoanalytické nakl., Jiří Kocourek – Praha
Kernberg O.: Normální a patologická láska; Portál, Praha 1999
Thomä H., Kächele H.: Psychoanalytická praxe. 1. teorie; MACH, Hradec
Králové, 1993
Klein M.: Láska a vděčnost a další práce z let 1946-1963. Triton, 2005.

Abraham K.: Selected papers on psychoanalysis; Karnac Books, London
1988
Etchegoyen H.: The Fundamentals of Psychoanalytic Technique, Karnac
Books, London 1998
Hinshelwood R.: A dictionary of Kleinian thought; Free Asssoc. Books,
London 1991
Rosenfeld H.: Impasse and Interpretation; Routledge, London 1987

Požadavky na absolventa (např. vzhledem k povinné docházce apod.)
Výcvik v psychoanalýze podle pravidel IPA zahrnuje osobní analýzu (nejméně 600 hodin s frekvencí 4 hodiny týdně, v různé dny), čtyřleté prezenční
teoretické vzdělávání (celkem 256 hodin) klinické technické semináře (cca 10 za rok), supervize dvou případů (u každého případu nejméně 75
supervizí s frekvencí 1 supervize týdně). Vedle toho se kandidáti zúčastňují freudovského semináře několikrát za rok, a také vědeckých schůzí České
psychoanalytické společnosti.

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program osobní zkušenost frekventantů?
Kandidát se podrobuje nejprve osobní analýze u některého z tréninkových psychoanalytiků, přičemž dochází do sesí 4x týdně v různé dny podle
dohody se svým psychoanalytikem. Jedna psychoanalytická sesse trvá 45-50 minut. Minimální délka osobní analýzy je 600 hodin. Tréninkový
psychoanalytik podává zprávu TV o ukončení nebo přerušení psychoanalýzy kandidáta, jiné informace neposkytuje. Kandidát může přejít do osobní
analýzy k jinému tréninkovému analytikovi, přestup vždy bere na vědomí TV, jenž je informován novým tréninkovým analytikem kandidáta.

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program získávání terapeutických dovedností?
Teoretická příprava
Semináře
Klinické semináře
Výcviková supervize

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program výcvikovou supervizi?

Kandidát je povinen prezentovat dva případy u dvou tréninkových analytiků PI ČPS, z nichž ani jeden nesmí být současným nebo bývalým osobním
analytikem kandidáta. U každého případu se počítá se supervizí do cca 300 sezení; celkem je třeba absolvovat minimálně 75 supervizních hodin u
jednoho případu při pravidelné frekvenci 1x týdně, přičemž se supervize koná i v případě krátkodobého (cca 2 týdny) přerušení supervidované
analýzy. Většina kandidátů absolvuje až 100 i více supervizních hodin s jedním pacientem. Supervidovaný pacient musí docházet ke kandidátovi 4x
týdně v různé dny.

Jak je program komplexního vzdělání včetně supervize ukončen?
Program je zakončen tzv. kolokviem. Pokud kandidát ukončil osobni analýzu, absolvoval školu a ukončil úspěšně supervize, má právo se přihlásit k
závěrečnému kolokviu. Přihlášku podává písemně řediteli PI anebo vedoucímu TV. Ten přihlášku předloží TV k diskusi a k hlasování (rozhoduje
většina členů TV) o tom, zda je kandidát způsobilý k závěrečnému kolokviu. Písemnou kasuistiku je třeba s daným časovým předstihem předložit
všem členům TV. Kasuistiku posléze přednese a diskutuje na shromáždění TV.
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Kritéria pro úspěšné ukončení vzdělávání
Absolvování osobní analýzy v rozsahu nejméně 600 hodin; čtyřletá teoretická příprava (alespoň 80% účast); 2 supervize v rozsahu 300 hodin s
pacientem a minimálně 75 hodin se supervizorem; obhájená kolokviální práce. V průběhu tréninku je kandidátova připravenost postupovat dál ve
studiu průběžně hodnocena na schůzích TV (nonreporting system, tj. v nepřítomnosti jeho osobního analytika).

Kdo o úspěšném / neúspěšném ukončení rozhoduje?
Tréninkový výbor ČPS, který se sestává z tréninkových a supervizních analytiků (dle Org. řádu PI se analytik jmenováním do funkce tréninkového
analytika stává i supervizorem) ČPS.

Možnosti event. dokončení vzdělání při neúspěchu
Výuka trvá čtyři školní roky a zahrnuje celkem dvě písemné zkoušky: po dvou letech a závěrečnou zkoušku po čtyřech letech. Kandidát je informován
ředitelem PI o výsledku "prospěl/neprospěl". Jestliže kandidát neprospěl, musí absolvovat jednu opravnou zkoušku; druhou opravnou zkoušku může
povolit jen TV PI. Pokud kandidát neuspěje ani u druhé opravné zkoušky, je vyloučen z řad kandidátů PI pro neprospěch.
Supervize - kandidátovi může být navržena 3. supervize.
Kolokvium - TV PI může navrhnout kandidátovi přepracovat nebo doplnit jeho kolokviální práci; pokud ji neobhájí, žádá kandidát po době nezbytné k
zpracování zjištěných nedostatků (spolupracuje na tom se členy TV) TV o nové kolokvium.

Popište způsob ověřování znalostí a dovedností

Teorie: závěrečná ústní zkouška na konci teoretické přípravy.
Supervize: supervizoři informují TV 2x ročně a společně hodnotí vývoj práce kandidátů s jejich supervidovanými pacienty.
Kolokvium: podkladem kolokvia je kasuistické zpracováni jednoho supervidovaného případu v rozsahu 25-40 normostran, v němž je třeba přehlednou
formou zachytit okolnosti vstupu analyzanda do terapie, diagnostické interview doplněné o ucelenou biografii pacienta, průběh psychoanalýzy,
kompletní zachyceni jedné sesse se vstupy analytika (nebo uvedení několika podrobných fragmentů různých sessí) a metapsychologická rozvaha.
Metapsychologická rozvaha by měla zahrnovat diskusi případu s odkazy na literaturu, jejíž přehled je uveden na konci práce. Po kandidátovi se
požaduje, aby na dané kasuistice ukázal svoji klinickou a teoretickou kompetenci k analytické práci.

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.

Po zhruba 100 hodinách osobní analýzy má kandidát právo být zařazen do školy PI. Toto právo využije tak, že se přihlásí vedoucímu TV anebo řediteli
PI, který eviduje jeho přihlášku. TV posoudí požadavek kandidáta a případně navrhne vstupní pohovor určeného člena TV s kandidátem.
Ve třetím ročníku, kdy je probírána technika a začínají systematické klinické semináře má kandidát právo žádat TV o přijetí do supervize a je
posuzován dvěma nezávislými tréninkovými analytiky, z nichž žádný nesmí být jeho osobním analytikem. Proces posuzování platí pouze pro první
supervizi. Kandidát je písemně vyrozuměn vedoucím TV, zda může začít supervizi. Supervidujícího tréninkového analytika si volí kandidát podle
svého rozhodnutí. Povinné jsou celkem dva supervidované případy u dvou tréninkových psychoanalytiků PI ČPS, z nichž ani jeden nesmí být
současným nebo minulým osobním analytikem kandidáta. Není povinností dokončit supervize před ukončením osobní analýzy, ale je žádoucí, aby po
nějakou dobu tento souběh trval.

Souhlasím s etickým kodexem ČPtS ČLS JEP - www.psychoterapeuti.cz/kodex.pdf
Ano
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Uveďte případná další kriteria pro výběr frekventantů
Psychoanalytický výcvik má postgraduální charakter. Zájemci musí pocházet z řad lékařů - psychiatrů nebo klinických psychologů nebo jiných
klinických pracovníků/specialistů s vysokoškolským vzděláním, kteří se na tento obor připravují v rámci schváleného/akreditovaného vzdělávacího
programu. Zájemci o přijetí do výcviku se mohou přihlásit u kteréhokoli tréninkového psychoanalytika- člena PI ČPS, který informuje uchazeče o
postupu při přijímání kandidátů a poskytne mu seznam všech tréninkových analytiků. Uchazeč se musí podrobit přijímacím pohovorům u nejméně
dvou tréninkových psychoanalytiků PI ČPS dle vlastního výběru. Přijímací pohovory (nejméně dva) zpracuji jednotliví tréninkoví psychoanalytici na
sobě nezávisle a předloží je tréninkovému výboru na jeho nejbližší pravidelné schůzi; je povinností obou posuzovatelů informovat týden před schůzi
vedoucího tréninkového výboru o tomto programovém bodu. Předmětem hodnocení je způsobilost uchazeče podstoupit osobní analýzu a
psychoanalytický trénink.

Směr vzdělávání

✔

dynamický

hlubinný

humanistický

kognitivně-behaviorální

hypnoticko-relaxační

rodinně terapeutický

integrativní

GARANT
Titul před
Phdr.
Jméno
Václava

Příjmení
Probstová
Titul za
CSc.
Datum získání atestace

1993 klinická psychologie
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)
1997 osvědčení o funkční specializaci
Je garant občan ČR?
ano

Žije garant v ČR?
ano

Délka praxe

od roku 1983 v klinické praxi (PCP, soukromá praxe klinického psychologa)

Aktuální rozsah praxe
plná pracovní doba
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Místo praxe
Praha 1

Zodpovědnost garanta programu
Povinnosti ředitele PI ČPS: 1) zastupuje PI navenek a je členem Rady ČPS; 2) je zodpovědný ČPS a shromáždění PI za organizaci všech činností PI;
3) odpovídá za uplatňování "nonreporting" systému v práci PI a ve styku s ostatními složkami ČPS; 4) sestavuje lektorský sbor PI, svolává pracovní
schůze PI, vede seznam kandidátů PI a tréninkových analytiků; 5) sepisuje s kandidátem při zahájení jeho cvičné psychoanalýzy smlouvu o výcviku;
6) po přijetí kandidáta za člena ČPS je povinen veškerou osobní dokumentaci kandidáta, kterou dosud archivoval, zničit; 7) vede seznam možných
budoucích tréninkových psychoanalytiků podle návrhů ČPS a PI ČPS; 8) spolupracuje se zástupci kandidátů, přijímá a vyřizuje jejich připomínky a
návrhy týkající se vzdělávání v PI; 9) prostřednictvím členství v Radě ČPS informuje ostatní členy Rady ČPS a prezidenta ČPS o aktivitách PI; 10)
jednou za rok informuje členskou schůzi ČPS o činnosti PI; 11) publikuje aktuální seznam tréninkových analytiků na webu ČPS.

Poznámka ke garantovi

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

Lektor 1
Lektor 2

MUDr. Borecký Miroslav

Lektor 6

MUDr.Březina Radan
PhDr. Březinová Lubica
MUDr.Černý Kamil
PhDr.Junek Petr
Doc.PhDr. Kocourek Jiří

Lektor 7

Doc. PhDr. Kocourková Jana

Lektor 8

Lektor 10

PhDr. Mahler Martin
Doc.MUDr. Václav Mikota
MUDr. Ondřej Pěč,PhD

Lektor 11

PhDr.Václava Probstová,CSc.

Lektor 12

PhDr. Michael Šebek,Csc.
PhDr. Slavoj Titl
PhDr.Luděk Vrba

Lektor 3
Lektor 4
Lektor 5

Lektor 9

Lektor 13
Lektor 14

Typ vzdělání

lékař- psychiatr
lékař- psychiatr
klinická psycholožka
lékař-psychiatr
klinický psycholog
klinický psycholog
klinická psycholožka
klinický psycholog
lékař-psychiatr
lékař-psychiatr
klinická psycholožka
klinický psycholog
klinický psycholog
klinický psycholog

Poznámka k lektorům
na výuce se podílejí dále MUDr. Ivana Růžičková- dětský psychiatr, Mgr. Jan Šikl- speciální pedagog, Klinický seminář pro kandidáty je veden v
současnosti Dr. Haydée Faimberg, členkou Pařížské psychoanayltické společnosti IPA a čestnou členkou ČPS.
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TRENÉŘI

Lektor 1
Lektor 2
Lektor 3
Lektor 4
Lektor 5
Lektor 6
Lektor 7
Lektor 8

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)

MUDr. Borecký Miroslav
MUDr. Černý Kamil
PhDr. Junek Petr
Doc.PhDr. Jana Kocourková
Doc.PhDr. Jiří Kocourek,PhD
Doc. MUDr. Václav Mikota
PhDr. Martin Mahler
PhDr. Václava Probstová,Csc.

ano
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano

ne
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ne

2. atestace 1972

1998
1997
1997
1997
1997
1997

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

2. atestace 1981

1988
1984
1984
2. atestace 1977

1989
1993

1998

1997

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
nepracují

Poznámka k trenérům

Dle pravidel IPA (Mezinárodní psychoanyltická společnost) může být osobní analýza a supervize prováděny také zahraničními kolegy, kteří splňují
kritéria platná v ČR (lékař, klinický psycholog, teréninkový a supervirní analytik IPA).
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SUPERVIZOŘI

Lektor 1
Lektor 2
Lektor 3
Lektor 4
Lektor 5
Lektor 6
Lektor 7

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)

MUDr. Miroslav Borecký
MUDr. Kamil Černý
Doc. PhDr.Jana Kocourková
Doc. Phdr. Jiří Kocourek
PhDr. Martin Mahler
Doc. MUDr. Václav Mikota
PhDr. Junek Petr

ano
ano
ne
ne
ne
ano
ne

ne
ne
ano
ano
ano
ne
ano

2.atestace 1972

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

1984

1998
1997
1997
1997

1989

1998

2.atestace 1977

1998

1988

1997

2. atestace 1981

1984

* 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

dalším supervizorem je i PhDr. Václava Probstová,CSc. atestace klinická psychologie 1993, funkční specializace 1997

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

Žádost o schválení komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii pro zdravotnictví

Strana 7/7

