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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
v první polovině roku 2019

Délka vzdělávacího programu

5 let (min.600 hodin)

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?
V každém výcvikovém dní přednáší jeden z trenérů z originálních teoret. textů, vytvořených pro výcvik, průběžně doplňovaných novými poznatky.
Následuje diskuse v celé komunitě. Texty frekventanti dostávají. Externí lektory nevyužíváme. Cílem je respektovat postupně se zvyšující znalosti
frekv.- od základních ke složitějším tématům. Témata viz příloha.

Jaká je předepsaná povinná literatura ve vašem vzdělávacím programu
v češtině
v jiných jazycích
Perls,Hefferline,Goodman: Vzrušení a růst lidské osobnosti
Polsterovi: Integrovaná GT
Zinker: Tvůrčí proces v GT
Yonteff: Uvědomování, dialog a proces
Joyce,Sills: Základní dovednostiv G psychoterapii

Kepner : Healing tasks
Heard : The Healing Between
Shapherd : Gestalt Therapy Now
Kepner : Body Process

Požadavky na absolventa (např. vzhledem k povinné docházce apod.)
Absolvent musí být přítomen min. v 85% výcvikového času, z teorie, kde absentuje, musí vypracovat a odevzdat esej.
Musí absolvovat min.17 tzv. nácvikových supervizí v aktivní pozici .
Musí absolvovat 3 motivační pohovory s trenéry během výcviku.

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program osobní zkušenost frekventantů?
Pokud je myšlena osobní sebereflexe s uvědomováním si svého procesu a svého podílu na něm, jde o průběžných nejméně 360 hod. zážitku ve
skupinách různých formátů v interní části výcviku.
Pokud je myšlena individuální cvičná psychoterapie : tato není pro všechny frekventanty výcviku poviností,nýbrž doporučenou součástí.Povinná je pro
ty frekventanty, kteří směřují k zakončení výcviku závěrečnou zkouškou, a to v rozsahu 100 hodin.Terapeuta pro tuto individuální sebezkušenost si
frekventant vybírá sám z terapeutů různých psychodynamických, psychoanalytických a humanistických směrů.Podmínkou je, aby tento terapeut měl
specializaci v systemat.psychoterapii a dostatečnou praktickou zkušenost.Výběr ind.terapeuta podléhá schválení výcv.konzultanta z řad trenérů
Dialogu.Seznam doporučených terapeutů nevedeme.Tito lektoři budou zasláni ke schválení dodatečně.

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program získávání terapeutických dovedností?
Od 4.běhu je jedním z skupinových formátů každodenní práce práce v malých , maximálně 6členných skupinkách , (které se každý běh mění ), kde
probíhá nácviková přímá supervize :dva frekv. jsou v pozici "terapeuta s klientem," živá dialogická práce je supervidována trenérem /asistentem
trenéra v trenérském vbýcviku. V diskusi aplikujeme teorii na proběhlou práci. Naprosto se nejedná o "hraní rolí", jde o autentickou sebereflexi
"klienta" a dialogickou práci "terapeuta". Tento formát plus postupně se zvyšující nároky (později přibývá supervizní práce i ve 12čl.skupinách) významně facilituje zájem jak o terapeutické dovednosti, tak prohlubování sebereflexe a propojení teorie s praxí.
Nácviku dovedností je nejméně 110 hodin, frekv.musí aktivně absolvovat min 17 výcv.hodin.

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program výcvikovou supervizi?

Komplexní vzděl.program obsahuje výcvikovou svz v rozsahu minimálně 100 hod.přímého kontaktu se svzorem/svzory.Těchto 100 h se skládá :
1/povinná supervize jednoho klin.případu min,75 hod ( s max.frekv.1:5) zpracovaného pro kazuistickou studii -superviduje výcvikový konzultant.
2/povinná supervize druhého klin případu v min.50 hod (1:5),s jiným supervizrem, než je člen výcvik. týmu.
3/zbytek požadovaných hodin supervize si frekventant doplní buď ve skupinové, nebo indiv. svzi dle následujících podmínek : v svz setkáních
prezentujevl.případy min.50 hod.svzního času.V případě ind.i skup.svze krátkodobé terapie(do 20 hod s pac.)referuje o práci s min.6 pac.vždy
nejméně v 10 svzních hodinách. V obou případech musí jít o svz kontinuální s jedním pac./s jednou skupinou a týmž svzorem.

Jak je program komplexního vzdělání včetně supervize ukončen?
Ve výcviku jsou 3 volitelné způcoby ukončení:
1.ukončení závěrečnou zkouškou a získáním diplomu Gterapeuta.
2.ukončení výcviku záv.zkouškou a získání diplomu Gkonzultanta.
3.osvědčení o částečném absolvování výcviku.
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze označené č.11
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Kritéria pro úspěšné ukončení vzdělávání
Nejdříve ve 3.roce výcviku uzavírá frekv., který směřuje ke zkoušce,kontrakt s výcvikovým konzultantem .Případy vybírá frekv.z vlastní praxe.
Dva kontinuálně supervidované případy individuální terapie (min. 75 hodin a min. 50 hodin sezení) u dvou růzmých svzorů plus další supervize k
završení požadovaných celkem 100 hodin kontaktu se supervizorem buď skupinovou nebo individuální formou.
Bez splnění podmínek vyžadované supervize nemůže frekv.ke zkoušce.
Delší případ je supervidován v.konzultantem a je zpracován v kauzuistické studii (9-12 tis. slov) .Práce je poté posouzena (anonymně) nezávislým
posuzovatelem a pokud projde, postoupí frekv. k ústní zkoušce. Splní-li požadavky zkoušky (teoretické otázky, živá demonstrace terap.práce, rozbor
práce a zdůvodnění terap.postupů), získává diplom GPT , kt. slouží jako doporučení ke vstupu frekv.do státem zastřešeného ukončení vzdělání.

Kdo o úspěšném / neúspěšném ukončení rozhoduje?
Zkušební komise, složená ze 3 členů: dva jsou členové institutu (nesmí to být konzultant) a třetí je nezávislý posuzovatel- externista.
Průběh zkoušky je nahráván a zůstává v archivu Institutu

Možnosti event. dokončení vzdělání při neúspěchu
Zkoušku lze opakovat nejdříve po roce.Svůj další postup k opak.certifikační zkoušce konzultuje žadatel o opakování zk.se svým výcvikovým
konzultantem, s nímž obnoví výcvikový kontrakt.

Popište způsob ověřování znalostí a dovedností

Během výcviku trenéři ve skupinách rotují, jsou průběžném kontaktu se všemi frekventanty, jednou za 3 běhy se vracejí do téže skupiny.
Každý den výcviku supervidují dialogickou práci v nácvikových sextetech (později i ve 12členných ve skupinách) s celoskupinovým rozborem ,
přirozenou součástí je aplikací teorie na právě zažitou práci s živou diskusí.
Pravidelné večerní porady týmu s referencemi.
Třikrát za výcvik probíhají individuální motivační pohovory, v nichž frekv.mluví s trenéry o svém osobním procesu, překážkách, brzdících jeho výkon v
terap.pozici, jeho "hranu růstu", profesních možnostech a plánech apod.

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.

Program se sestává z interní a externí části.
Interní část : 5 let , nejméně 600 hod.teoretického a praktického vzdělávání(sebezkušenost), supervize, nácvik terap.dovedností.
Externí část : práce s klienty - od frekv., směřujících k certifikační zkoušce,se vyžaduje nejméně 400 hod.zkušenosti s vedením klientů v
min.dvouletém období
individuální psychoterapie viz výše
psychiatrická zkušenost - u fr. bez relevantní zkušenosti 1 měs.resp.160 hod
volný výběr 50 hod.jiné zkušenosti s GPT(konference, workshopy, přednášky...)

Souhlasím s etickým kodexem ČPtS ČLS JEP - www.psychoterapeuti.cz/kodex.pdf
Ano
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Uveďte případná další kriteria pro výběr frekventantů
nemáme

Směr vzdělávání

✔

dynamický

hlubinný

kognitivně-behaviorální

hypnoticko-relaxační

✔

humanistický
rodinně terapeutický

integrativní

GARANT
Titul před
MUDr
Jméno
Helena

Příjmení
Fišerová
Titul za
0
Datum získání atestace

II.at.1986
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

Více než 20 let praxe psychiatrie a psychoterapie

Aktuální rozsah praxe
1,0
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Místo praxe
Ordinace : Psychiatrie, Gestalt Psychoterapie, s.r.o.
Revoluční 19, 110 00 Praha 1

Zodpovědnost garanta programu
Ručí za vypsané údaje

Poznámka ke garantovi
nemáme

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

Typ vzdělání

Lektor 1
Lektor 2

Lektoři jsou dále uvedení trenéři a supervizoři.

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
externí lektory nevyužíváme
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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 Anton Polák

ne

ano

1986

1998

ano

Lektor 2

MUDr Juraj Rektor

ano

ne

II.at 1987

1998

ano

Lektor 3

MUDr Helena Fišerová

ano

ne

II.at 1986

1998

ano

Lektor 4

MUDr Michaela Horáčková

ano

ne

2009

2008

ano

Lektor 5

MUDr Michaela Szilvásiová

ano

ne

2007

2010

ano

Lektor 6

Mgr.Ondřej Novák

ne

ano

2006

2007

ano

Mgr Kateřina Ožanová

ne

ano

2012

2012

ano

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
nepracují ve dvojicích

Poznámka k trenérům

nemáme
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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

Mgr. Michal Pernička

ne

ano

2007

2007

ano

Lektor 2

Mgr.Daniel Krejcar

ne

ano

2006

2007

ano

Lektor 3

PhDr.Jana Skácelová

ne

ano

2006

2003

ano

Lektor 4

PhDr Adam Suchý

ne

ano

2006

2009

ano

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

PhDr Adam Suchý: funkční specializaci v syst.pst získal 19.2.2009.Jako supervizor se začne angažovat ve výcviku, kt. bude -v případě schválenízahájen až bude praxe splněna (27.2.2019).

Poznámka k přílohám : přidáváme přílohu 11

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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