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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
květen 2019

Délka vzdělávacího programu

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?
- Přednášky a konference integrativní psychoterapie – 160 hod. viz přílohu „rozvrh“, kde jsou rozepsány přednášky na 5 let
- Nácvik dovedností – v úvodu každého bloku je teorie, jejíž praktická část je poté nacvičována, často s použitím kamery
- V rámci ranních skupinových reflexí vždy krátké teoretické okénko s názorným předvedením, s důrazem na systémový a etický přístup
- Povinná a doporučená četba, český výtah 5 cizojazyčných článků týkající se integrativní psychoterapie

Jaká je předepsaná povinná literatura ve vašem vzdělávacím programu
v češtině
v jiných jazycích
Carroll, Michael, Margaret Tholstrupová (Ed.):Integrativní přístupy k
supervizi. 1. vyd. Praha, Triton 2004. 280 s.
Culley, Sue, Tim Bond: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii.
1. vyd. Praha, Portál 2008. 224s.
Evans, Kenneth R., Maria Gilbert: Úvod do integrativní psychoterapie. 1.
vyd. Praha, Triton 2011. 176 s.
Hawkins, Peter, Robin Shohet: Supervize v pomáhajících profesích. 1. vy

Norcrosss, John C., Marvin R. Goldfried: Handbook of psychotherapy
integration. 2. vyd. NY, Oxford University Press 2005. 548 s. , příp. 3. vyd.
– 20 stran textu – udělat z něho výtah
Gilbert, Maria, Vanja Orlans: Integrative Therapy. 100 key points and
techniques. London, Routledge 2011. 254 s.
Čas. SEPI: Journal of Integrative Psychotherapy – požadován český výtah
z 5 článků

Požadavky na absolventa (např. vzhledem k povinné docházce apod.)
- Plnění smlouvy s vedením institutu – viz v příloze „smlouva“, v ní pravidla a zásady práce
- Absolvování: 350 hod. sebezkušenosti (z toho 50 individuálních) s nácvikem dovedností, 160 hod. teorie, 100 hod. supervize (z toho 30
individuálních)
- 1. ročník – aktivita a iniciativa při předložení vlastního životopisu skupině, schopnost sebereflexe včetně deníku
- 2. ročník: schopnost spolupracovat ve skupině, poskytovat a zpracovávat zpětné vazby
- 3. ročník: Schopnost vést skupinu
- 4. ročník: schopnost měnit své jednání při vedení skupiny dle zpětných vazeb hodnotitelů, vypracovat kazuistiku
- 5. ročník. Absolvovat supervizi, obstát v teoretickém testu, obhájit svou sebezkušenostní a teoretickou práci
Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program osobní zkušenost frekventantů?
Frekventant absolvuje hlavní část výcviku v sebezkušenostní procesuální skupině, vedle toho prodělává individuální výcvikovou psychoterapii s jiným
trenérem. Skupina může, ale nemusí být součástí výcvikové komunity. V druhé části výcviku frekventant vede pod přímou supervizí skupinu (toto se
nepočítá jako supervizní hodiny, ale jako nácvikové sebezkušenostní hodiny). Nácviky dovedností jsou posuzovány z poloviny jako další
sebezkušenost.

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program získávání terapeutických dovedností?
Frekventantovi se nabízí 2 formy nácviku dovedností:
a) prodělává 144 hod. nácviku v rámci základního kurzovného během výcvikového procesu hlavně v postojových dovednostech, v rozhovoru,
léčebném plánu, intervenci, provozních a evaluačních dovednostech
Tyto dovednosti jsou průběžně zachycovány, pojmenovávány v diskusi rozvíjeny představy, jak by mohly v dané situaci vypadat, poté případně
nacvičovány. Jednou ročně v rámci techniky jsou dovednosti zkoušeny a hodnoceny.
b) Frekventant má možnost se dobrovolně nad rámec základního kurzovného každý rok účastnit 6 víkendových nácviků dovedností dle svého výběru.
Témata zůstávají stejná každý rok, konkrétní obsahová náplň se mění.

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program výcvikovou supervizi?

Supervize probíhá v pátém roce po ukončení sebezkušenostní části, má 102 hod.:
O Supervize probíhá jednak skupinově (4 skupinové víkendy á 18 hod., = 72 hod. supervize) – na takový každý víkend frekventant přináší písemně
vypracované kazuistické poznámky na 2 případy, každé v rozsahu A 4
O Individuální supervize (žádáno 30 hod.) probíhá u supervizorů ČIS ze Skálova institutu, výjimečně schvalujeme v individuálním případě supervizora
ČIS ne ze Skálova institutu. Na individuální supervizi si frekventant přináší své poznámky, či natočené části své terapie. V některých případech je
možné dohodnout se supervizorem „živou“ supervizi.
Požadujeme v krátkodobé terapii minimálně 6 pac á 4 hod. a v dlouhodobé terapii minimálně 2 případy á 10 hod.

Jak je program komplexního vzdělání včetně supervize ukončen?
a) Test teoretických znalostí integrativní psychoterapie
b) písemně vypracovaná zpráva o práci na sobě, obhajovaná před celou skupinou v sebezkušenostní části
c) písemné zpracování určeného tématu s konkrétní informací o jeho vl. práci v tomto tématu a obhajobou před skupinou/komunitou
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Kritéria pro úspěšné ukončení vzdělávání
a) splnění časových parametrů výcviku (300 hod. sebezkušenosti – z toho 50 indiv., 160 hod. teorie, 100 supervize - z toho 30 individuálních)
b) písemné vypracování Kazuistiky ve 4. ročníku
c) 5 výtahů ze zahraničních článků nebo knižních kapitol týkající se integrativní psychoterapie
d) zvládnutí závěrečného testu teoretických znalostí na 80 %, může opakovat každý rok
e) zvládnutí základních požadavků v jednotlivých ročnících (viz výše)
f) Obhajoba formou konference - hodnocení závěrečné teoretické a sebezkušenostní práce nejméně 2 lektory, v případě problémů nejméně 3 lektory

Kdo o úspěšném / neúspěšném ukončení rozhoduje?
Tým: 2 vedoucí výcvikové skupiny, výcvikový supervizor, garant

Možnosti event. dokončení vzdělání při neúspěchu
V případě neprospění je individuálně vyjádřeno, za jakých podmínek může ve výcviku pokračovat, což je rozhodnutím komise SI nejméně 3 členů
týmu, zvl. k tomu určené

Popište způsob ověřování znalostí a dovedností

a) test z teoretických znalosti (80 %)
b) základní psychoterapeutické dovednosti jsou zkoušeny jejich předvedením, frekventant dostává zpětnou vazbu
c) jednotlivé kompetence jsou hodnoceny při vedení programu pod živou supervizí v průběhu druhé poloviny výcviku
d) kazuistická práce je hodnocena 2 lektory
e) závěrečná teoretická písemná práce - hodnoceny 2 lektory
f) o závěrečném hodnocení je vypracován protokol včetně vyjádření externího člena komise

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.

Integrativní psychoterapie klade největší důraz na schopnost možné variability konceptualizace procesu a na pružné reagování a schopnost vidět další
roviny případné intervence. Ve výcviku je proto hodně zdůrazňováno vzájemné propojení programů a jejich linie – např. individuální sezení – deník –
skupina – nácvik dovedností s relevantní teorií na pozadí. Dále je kladen důraz na vzájemné odlišování a propojování různých intrapersonálních rovin
(tělo, vnímání, emoce, myšlenky, spirituální prožitky) tak, aby si frekventant uvědomil jejich možnosti a hranice.
Těžiště výcviku probíhá ve skupině, kde frekventant reflektuje a integruje další části programu včetně vlastní individuální výcvikové psychoterapie.
Jednou ročně probíhá ve skupině nácvik dovedností s jiným lektorem, na kterém jsou reflektovány a pojmenovávány procesy a techniky, kterých se
frekventant zúčastnil. Ve 3. roč. skupina přechází na střídání se ve vedení skupiny pod přímou supervizí vedoucích skupin a komunity, která
následuje bezprostředně po skupině. Z jednodenní každoroční sebeřídící tématické skupiny se referuje se zápisem na skupině s vedoucími.
Supervizní skupinový výcvik probíhá po skončení sebezkušenostní části, taktéž individuální supervizní konzultace. Obhajoba sebezkušenostní části
probíhá po probrání ve skupině v takové míře informovanosti, která komunitnímu milieu odpovídá.
Nácviky dovedností navazují na teoretické přednášky, takže zájemci o prohloubení nějakého tématu si mohou vybrat, která témata si při nácviku
dovedností vyberou.
Důležitým mezníkem je praktické vedení skupiny, kde jednotliví členové na základě vytvořené atmosféry důvěry a schopnosti kvalitní zpětné vazby
hodnotí tuto část obvykle jako nejefektivnější. Tyto zpětné vazby od lidí, kteří velmi dobře znají své osobnostní struktury, dovoluje zažití projekce
osobních problémů do řešení v kazuistikách a upozorňuje tak na důležitost celoživotního vzdělávání a reflexe. Individuální psychoterapeutické
konzultace slouží k propracování hlubší osobnostní problematiky a pomáhá reflexi, na kterou se nedostane ve skupině, taktéž pomáhá v případě, že
nastane větší problém mezi jedincem a skupinou či vedoucími skupin. Supervizní individuální konzultace dovolují jednak soustředění se na pacientovy
případné deficity i silné stránky daleko specifičtěji a taktéž umožnují přesnější hodnocení profesní kvality frekventanta.

Souhlasím s etickým kodexem ČPtS ČLS JEP - www.psychoterapeuti.cz/kodex.pdf
Ano
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Uveďte případná další kriteria pro výběr frekventantů
Kritéria pro výběr frekventanta:
- při nástupu nejméně 25 let, ve skupině polovina frekventantů ze zdravotnictví
- osobnost je natolik integrovaná a schopná sebereflexe, že poskytuje dostatečnou záruku schopnosti zvládnout náročné momenty výcviku; v případě
psychologického nebo psychiatrického déledobějšího ošetřování žádáme písemné vyjádření ošetřujícího vzhledem ke schopnosti žádajícího
absolvovat zdárně výcvik.
- VŠ humanitního směru – může být student
- motivací je zájem o kvalitnější práci s lidmi
- není ve velmi blízkých vztazích (pracovní, přátelské, partnerské) s někým jiným ve výcvikové skupině

Směr vzdělávání

✔

dynamický

hlubinný

humanistický

kognitivně-behaviorální

hypnoticko-relaxační

rodinně terapeutický

integrativní

GARANT
Titul před
PhDr.
Jméno
Magdalena

Příjmení
Frouzová
Titul za
Datum získání atestace

17. 4. 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)
26.3. 1998
Je garant občan ČR?
ano

Žije garant v ČR?
ano

Délka praxe

40 let ve zdravotnictví

Aktuální rozsah praxe
OSVČ - provádím supervizi týmů a jednotlivců, mám soukromou poradnu v Praze 6, Bělohorská 93/2469, 169 00
vedu Skálův institut, o.p.s., Praha 2, Apolinářská 4, 128 00 - bez stálého úvazku
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Místo praxe
Praha 6, 169 00, Bělohorská 93/2469

Zodpovědnost garanta programu
Garant zodpovídá za personální zajištění celého výcviku, vede přijímací komisi při výběru frekventantů. Odpovídá za strukturu výcviku jak v teoretické,
tak v praktické a supervizní části, zodpovídá za organizování jednotlivých setkání a za schvalování výcvikových individuální psychoterapeutů a
výcvikových supervizorů, provádí vnitřní supervizi programu, řeší případné problematické situace včetně překračování pravidel výcviku, účastní se
skupin v živé supervizi. Snaží se o kultivaci reflexe programu hlavně při skupinovém nácviku dovedností. Určuje témata a program samo-řídících
skupin. Domlouvá a schvaluje možná témata týkající se závěrečných teoretických prací, čte a spolu-hodnotí je, taktéž spolu-hodnotí závěrečné
sebezkušenostní a kazuistické práce a předsedá hodnotící komisi při obhajobě závěrečných sebezkušenostních prací. Na svém pracovišti v trezoru a
v počítači SI schraňuje dokumentaci týkající se výcviku, tu hlavní pak schraňuje 10 let.

Poznámka ke garantovi
V sebezkušenostní části vedu nácviky rolí a poskytuji zpětné vazby frekventantům při nácviku vedení skupiny. Z tohoto důvodu jim v supervizní části
neposkytuji supervizi.

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

Lektor 1

Jméno včetně všech titulů

Typ vzdělání

MUDr. Radkin Honzák

psychiatr

Lektor 2

MUDr. Karel Nešpor

psychiatr

Lektor 3

Hanna Levenson, PhD

klinický a sociální psycholog, psychoterapeut

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
Dále jako lektoři (přednáší) působí všichni trenéři (viz 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

Mgr. Šárka Bezvodová

-

ano

16.5.2005

15. 6. 2006

A

Lektor 2

PhDr. Magdalena Frouzová

-

ano

17. 4. 1985

26. 3. 1998

A

Lektor 3

MUDr. Lucie Jurkovská

ano

-

8. 12. 2000

21. 6. 2007

A

Lektor 4

MUDr. Miroslav Sekot

ano

-

26. 11. 98

25. 3. 99

A

Lektor 5

MUDr. Judita Strašrybková

ano

-

26. 5. 1998

1998

A

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
Trenéři nepracují ve dvojicích

Poznámka k trenérům

Trenér skupiny nemůže vést frekventanty své skupiny v individuální terapii, může ale provádět individuální terapii u frekventantů jiné výcvikové
skupiny.
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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. Miloš Kajuk

-

ano

11. 6. 1986

25. 6. 1998

A

Lektor 2

MUDr. Alena Procházková

ano

-

10. 6. 2009

20. 10. 2008

A

Lektor 3

MUDr. Judita Strašrybková

ano

-

25. 6. 1998

1998, sprz 25.5. 03

A

Lektor 4

Mgr. Zdeňka Kolářová

-

ano

25. 6. 1987

24. 9. 98

A

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

Supervizorky Strašrybková a Večeřová neposkytují individuální supervizi těm frekventantům, kteří jsou v jejich výcvikové skupině.

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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