ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ

Vstupní požadavky
do Certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii
K přijetí do kurzu bude třeba v době příjmu přihlášek zaslat následující dokumenty (tzv. odbornou přihlášku):

1. Kopie potvrzení, že jste prošli některým z psychoterapeutických výcviků, tj. že máte absolvovaný komplexní
výcvikový program, jehož nedílnou součástí je minimálně sto hodin přímé práce se supervizorem či supervizory,
a který je schválený komisí profesních sdružení (Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP, Česká
psychiatrická společnost, Asociace klinických psychologů ČR) v psychoterapii. (Dříve se takový výcvik označoval
za AKREDITOVANÝ, tento pojem je nyní vyhrazen pouze pro akreditace ministerstvem.) /postačí prostá kopie
diplomu/
2. Doložení specializované způsobilosti v klinické psychologii nebo psychiatrii (atestace) případně v dalších
klinických lékařských oborech. /postačí prosté kopie diplomů nebo potvrzení ministerstva zdravotnictví/
3. Pro lékaře s jinou než psychiatrickou atestací je navíc požadavek doložit potvrzení z dvouměsíční stáže
v lůžkovém psychiatrickém zařízení. /originál podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zařízení/
4. Doporučení ke zkoušce od vzdělávacího institutu, kde proběhl komplexní psychoterapeutický výcvikový program.
/originál podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem výcvikové instituce/
5. Přehled klinické praxe. /“profesní životopis“, tj. výpis od-do-zaměstnavatel-Vaše role. Není třeba kopírovat
indexy ani potvrzovat zaměstnavateli./
6. Nakonec je třeba sepsat kazuistiku, v rozsahu 15 normostran textu /zašlete prosím pevně spojené listy/.
Kazuistika se má skládat ze čtyř částí:
/a/ Úvod je optimálně protokolem z úvodního pohovoru, nebo (pokud proběhly) více úvodních pohovorů. Má
obsahovat hlavně Vaše subjektivní dojmy z pacienta a Vaše hypotézy o tom, na čem a jak je třeba pracovat.
Neměl by chybět ani Váš úsudek o tom, nakolik věříte, že pacient bude mít prospěch právě z té metody, kterou
mu nabízíte.
/b/ Stručný popis celého terapeutického procesu, nejlépe ve formě příběhu, v žádném případě ne v podobě zápisů
z jednotlivých sezení.
/c/ Ukázka z jednoho nebo dvou terapeutických sezení s doslovným záznamem interakcí pacienta s terapeutem
včetně nevyslovených hypotes a reakcí terapeuta.
/d/ V závěru je třeba vyzdvihnout tzv. kurativní faktory, tj. proč podle mínění terapeuta došlo k popsané změně,
nebo proč se očekávaná změna neuskutečnila.

Samotná zkouška se koná brzy po absolvování kurzu ve vypsaném termínu. Zahrnuje diskusi o kazuistice a
zodpovězení otázek dle dokumentu „Otázky ke zkoušce a doporučená literatura ke studiu“.

O otevření příjmu přihlášek budete včas informováni emailem. Je proto nutné se zaregistrovat jako předběžný
zájemce administrátorce kurzu Ing. Petře Žufníčkové na e-mail vzdelavani@psychoterapeuti.cz, kam se také můžete
obracet s případnými dotazy.

