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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
září 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?
Víkendové semináře - skupina frekventantů výcviku na celý víkend (zpravidla 8-25 účastníků) - prohloubení teoretických poznatků, seznámení se s
jejich aplikací v praxi, nácvik praktických dovedností na bázi sebezkušenosti a supervize terapeutické práce (supervize didaktického charakteru). Podle
povahy tématu a přístupu lektora se mění podíl teoretického či sebezkušenostního zaměření.
Regionální semináře - častější frekvence seminářů o délce 4 hodin (zpravidla 10 - 30 účastníků). Dle tématu zajišťují orientaci v problematice, definici
základních pojmů, relevantní teorie psychoterapie v základních rysech, orientacei v základní literatuře, hledání sporných momentů atp. Tyto semináře
mají převážně povahu diskuze či přednesení referátů dle předchozího zadání na seminář.
Konference - přispěvovatelé jsou absolventi nebo frekventanti výcviku. Přednášky, workshopy a diskuse k příspěvkům dle tematického zaměření konf.
Možnost absolvovat doplňující semináře výcvikových lektorů ČSAP, jejichž frekvence a rozsah je dána potřebami frekventantů výcviku.

Jaká je předepsaná povinná literatura ve vašem vzdělávacím programu
v češtině
v jiných jazycích
Kast, Verena: Sny
Kast, Verena: Dynamika symbolů
Jacobi, J:. Psychologie C. G. Junga
Jung, C.G.: Analytická psychologie – její teorie a praxe
Jung, C.G.: Výbor z díla I. - IX.
Jung, C.G.: Člověk a jeho symboly
McWilliams, N.: Psychoanalytická diagnóza

Samuels A.: Jung and Postjungians
Journal of Analytical Psychology

Požadavky na absolventa (např. vzhledem k povinné docházce apod.)
Povinná účast na vybraných seminářích se základními teoretickými tématy. Vyžadována je 80% účast na seminářích předepsaných pro běh výcviku min. 128 hodin na teoretických regionálních seminářích; min. 224 hodin na víkendových seminářích se zaměřením na teorii a částečně sebezkušenost
(supevize a sebezkušenost z víkendových seminářů není počítána do penza pro absolvování výcviku)
Minimálně 500 hodin sebezkušenosti u výcvikového analytika ČSAP (z toho min. 100 hodin individuálně). Minimálně 100 hodin supervize u
výcvikového supervizora ČSAP (z toho min. 50 hodin aktivní prezentací vlastních případů - dle kritérií CPtS A-2, také viz níže).
Absolvování zkoušek a dodání podkladů a prací k nim požadovaných - Přijímací pohovor, Kandidátský pohovor, Kolokviální zkouška, Závěrečná
zkouška.
Pasivní účast na konferenci CSAP
Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program osobní zkušenost frekventantů?
V rámci víkendových seminářů v uzavřené skupině frekventantů, zaměření je zde vždy ve spojení s tématem semináře.
Možnost absolvování uzavřené sebezkušenostní skupiny - minimálně 400 hodin sebezkušenosti, víkendová setkávání s trenéry CSAP v páru.
Min. 100 hodin individuální sebezkušenosti u výcvikového trenéra CSAP s frekvencí setkávání obvykle 1x týdně

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program získávání terapeutických dovedností?
U víkendových seminářů, kde při spolupráci s kolegy je možná diskuse a spojení teorie s nácvikem formou sebezkušenosti a možnost supervidovat
vlastní praxi.
Dále supervize, kde je povinnost dlouhodobé kontinuální práce na vícero případech, nejvíce pak na případu, který je prezentován v kazuistické práci

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program výcvikovou supervizi?

Formou skupinovou či individuální - vždy u výcvikového supervizora ČSAP. Z požadovaného penza 100 hodin musí 50 být prezentací vlastních
případů. Vždy je kladen důraz na prezentaci práce s klienty v duchu analytické psychologie. Minimálně 6 vlastních případů krátkodobé práce s
klientem musí být prezentováno alespon ve 4 hodinách supervize. Je třeba supervidovat déle trvající práci (21 a více hodin), minimálně s 2 klienty a
vždy v dělce alespon 10 supervizních hodin. Kontinuální supervizí se myslí práce s jedním a týmtéž supervizorem na daném případu. Při konzultaci se
supervizorem je vyhodnocena vhodnost dlouhodobě supervidovaného případu pro napsání kasuistické práce k závěrečné zkoušce CSAP

Jak je program komplexního vzdělání včetně supervize ukončen?
Závěrečná zkouška
Sebereflexní práce - Text sebeevaluačního charakteru s reflexí osobnostního vývoje ve výcviku (5 normostran),
Kasuistická práce - případová studie dokládající vlastní kontinuálně supervidovanou psychoterapeutickou praxi v souladu se zaměřením výcviku a
specifikem případu o délce min. 30 normostran.
Závěrečná zkouška o délce 90 minut se týká odevzdané práce a teoretických témat. Absolvent bude při závěrečném pohovoru hodnocen dvěma
školiteli. Na základě nabytých klinických dovedností, vnímavosti k pojmům analytické psychologie, rozvinutí vlastní osobnosti a způsobilosti pro výkon
psychoterapeutické profese posoudí školitelé vhodnost udělení osvědčení o plném absolvování výcvikového programu.
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Kritéria pro úspěšné ukončení vzdělávání
Naplnění podmínek dle smlouvy a frekventantem - absolvování daného množství seminářů, sebezkušenosti a supervize. Absolvování zkoušek
předepsaných v rámci výcviku. Nakonec absolvováním závěrečné zkoušky. (viz výše)
Supervizor se vyjadřuje ke vhodnosti přistoupení frekventanta k závěrečné zkoušce. Možnost připomínkování žádosti o ukončení výcviku Odbornou
radou, jejíž členové jsou informováni o zájmu frekventanta ukončit výcvik a mohou vyjádřit své případné pochybnosti.

Kdo o úspěšném / neúspěšném ukončení rozhoduje?
Zkoušející komise ustanovená předsednictvem výcviku. (Před zkouškou schvaluje možnost přistoupení ke zkoušce předsednictvo s možností vyjádření
odbornou radou spolku)

Možnosti event. dokončení vzdělání při neúspěchu
Dle závěrů komise u závěrečné zkoušky může být udělena možnost opakování zkoušky po přepracování/doplnění kasuistické práce. Případně můlže
být dán požadavek na novou kasuistickou práci, týkající se jiného dlouhodobě supervidovaného případu.

Popište způsob ověřování znalostí a dovedností

Zkoušky v rámci výcviku:
Kandidátský pohovor - Povinnost započetí sebezkušenosti měsíc před pohovorem. Povinnost dodat sebeevalující formulář, příp. hodnocení
supervizorem
Kolokviální zkouška - Povinnost započetí supervize měsíc před pohovorem. Povinnost dodat sebeevalující formulář, hodnocení supervizorem. Dále
kolokviální práci o 3 normostranách (teoretické téma AP s praktickou aplikací)
Závěrečná zkouška - povinnost dodat sebeevalující formulář, hodnocení supervizorem. (přesněji viz výše)

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.

Frekventanti musí mít různé supervizory a trenéry, ať již individuální nebo skupinové. Supervizor ani trenér nesmí být členem zkušební komise
frekventanta. Supervizor má evalující roli, což by mohlo narušovat terapeutický proces sebezkušenosti.

Souhlasím s etickým kodexem ČPtS ČLS JEP - www.psychoterapeuti.cz/kodex.pdf
Ano
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Uveďte případná další kriteria pro výběr frekventantů
Věk min. 25 let, Magisterské vzdělání humanitního směru,
Absolvování přijímacího pohovoru - posouzení vhodnosti pro výcvik; vyloučení osobnostní patologie, která by bránila vykonávání profese
Základní orientace v literatuře směru analytické psychologie.

Směr vzdělávání

✔

dynamický
kognitivně-behaviorální

✔

hlubinný

humanistický

hypnoticko-relaxační

rodinně terapeutický

integrativní

GARANT
Titul před
PhDr.
Jméno
Ludvík

Příjmení
Běťák
Titul za

Datum získání atestace

1985
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)
1998
Je garant občan ČR?
ANO

Žije garant v ČR?
ANO

Délka praxe

Od roku 1971 do současnosti

Aktuální rozsah praxe
0,5 úvazku
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Místo praxe
Brno

Zodpovědnost garanta programu
Garant je členem odborné rady, podílí se na lektorské činnosti a skupinové sebezkušenosti, supervizi. Má tedy jak pasivní přehled o průběhu výcviku,
tak i aktivní roli v rozhodování o jeho fungování a dalším rozvoji a případných etických otázkách. Spolupracuje s předsedou a etickou komisí.

Poznámka ke garantovi
Garant je zakladatelem tohoto výcvikového programu se zkušenostmi s organizací výcviků dalších organizací, jichž je členem

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

FF UJEP - psychologie

Lektor 2

PhDr. Jana Vašková

FF UJEP - psychologie

Lektor 3

Mgr. Ervin Široký, PhD.

FF MU - psychologie

Lektor 4

PhDr. Dana Dobiášová

FF UK - psychologie

Lektor 5

PhDr. Karel Zezulka

FF UJEP - psychologie

Lektor 6

PhDr. Drahomír Balaštík

FF MU - psychologie

Lektor 7

PhDr. Michaela Hapalová

FF UK - psychologie

Lektor 8

Mgr. Tomáš Holcner

FF MU - psychologie

Lektor 9

Mgr. Martin Skála

FF UK - psychologie

Lektor 10

Mgr. Pavel Zach

FF UK - religionistika

Lektor 11

Mgr. Petr Patočka

FF MU - historie

Lektor 12

Mgr. Miloš Knob

FF UK - psychologie

Lektor 13

Mgr. Libuše Hršelová

FF MU - psychologie

Lektor 14

Mgr. Vladimír Straka

FF MU - psychologie

Poznámka k lektorům
Lektoři jsou absolventi výcviku.
Lektorky č. 15, 16 jsou pouze lektory teoretické části výcviku
Lektor 15
Jana Bryjová - FF UPJŠ - Psychologie
Lektor 16
Zuzana Horňáková - FF UK Bratislava - Psychologie
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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

1998

ano

Lektor 2

PhDr. Jana Vašková

ne

ano

1985

1998

ano

Lektor 3

Mgr. Ervin Široký, PhD.

ne

ano

1999

2001

ano

Lektor 4

PhDr. Dana Dobiášová

ne

ano

1999

2009

ano

Lektor 5

Mgr. Vladimír Straka

ne

ne

Lektor 6

PhDr. Drahomír Balaštík

ne

ano

1992

1998

ano

Lektor 7

PhDr. Michaela Hapalová

ne

ano

1994

1998

ano

Lektor 8

Mgr. Tomáš Holcner

ne

ano

2006

2009

ano

Lektor 9

ano

Mgr. Martin Skála

ne

ne

ano

Lektor 10

Mgr. Pavel Zach

ne

ne

ano

Lektor 11

Mgr. Petr Patočka

ne

ne

ano

Lektor 12

Mgr. Miloš Knob

ne

ano

Lektor 13

Mgr. Libuše Hršelová

ne

ne

Lektor 14

PhDr. Karel Zezulka

ne

ano

2006

ano

ano
1984

1998

ano

* 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
Ludvík Běťák + Libuše Hršelová ; Jana Vašková + Petr Patočka ; Ervin Široký + Pavel Zach ; Dana Dobiášová + Martin Skála ; Drahomír Balaštík +
Vladimír Straka ; Tomáš Holcner + Miloš Knob

Poznámka k trenérům
Trenéři, kteří nejsou klinickými pracovníky, mají v páru roli ko-terapeuta
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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

1998

ano

Lektor 2

PhDr. Jana Vašková

ne

ano

1985

1998

ano

Lektor 3

Mgr. Ervin Široký, PhD.

ne

ano

1999

2001

ano

Lektor 4

Mgr. Dana Dobiášová

ne

ano

1999

2009

ano

Lektor 5

PhDr. Karel Zezulka

ne

ano

1984

1998

ano

Lektor 6

PhDr. Drahomír Balaštík

ne

ano

1992

1998

ano

Lektor 7

PhDr. Michaela Hapalová

ne

ano

1994

1998

ano

* 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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