Žádost o akreditaci komplexních vzdělávacích
programů v psychoterapii pro zdravotnictví

Žadatel:
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel: 267 913 634
www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz
IČO: 47122099, DIČ: CZ47122099
Zapsáno v OR u MS v Praze, odd. C, vl. 13376

Kriteria pro výběr frekventantů:
1.

Frekventantům výcviku při nástupu je 23 let

2.

Mají ukončenou nebo jsou studenti zdravotnické vysokoškolské profese

3. Nemají zdravotní potíže a osobnostní rysy, které by jim znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky
psychoterapeutického vzdělávání
4.

Mají odpovídající motivaci pro psychoterapii

Daseinsanalytický výcvik.
Struktura vzdělávání
I. Sebezkušenostní část
1) Individuální výcviková zkušenost. Nejméně – 500h individuální cvičné daseinsanalýzy (dále DA) vedené
daseinsanalytikem
nebo
2) Komunitně skupinová výcviková zkušenost. Nejméně 500 hodin komunitní a skupinové daseinsanalýzy vedené
daseinsanalytikem.
3) Kombinovaná výcviková zkušenost – v případě, že chce terapeut pracovat individuálně i skupinově, nabízí se
kombinovaná výcviková zkušenost:
a) Pokud má student DA psychoterapie pouze individuální cvičnou analýzu, vyžaduje se od něj absolvování
alespoň 150 hodin komunitě skupinové cvičné daseinsanalýzy ve výcvikovém programu v DA komunitní a skupinové
psychoterapii.
b) Pokud má student DA psychoterapie komunitně skupinovou zkušenost v rozsahu 500 hodin, musí
absolvovat ještě 100 hodin individuální cvičné DA.

A Zajištění osobní zkušenosti v komunitně skupinové podobě je prováděno formou několikadenních
setkání v průběhu roku. Všichni frekventanti výcviku tvoří komunitu a ta se skládá ze skupin většinou o
počtu 12-ti lidí.

Program zahrnuje mimo jiné:
1.

Práci se životopisnými údaji, jejich podílem a vlivem na skladbu současného života v pozitivním i negativním smyslu.

2.

Skupina je orientována na vztahy, a to jak ve skupině vůči členům i vedoucím i vztahy ostatní.

3.

4.

Významné vztahy zahrnují "slepá místa" zatížená nereflektovanou minulou zkušeností. Lidé se je učí rozpoznávat a
interpretovat.
Práce se skupinovými jevy v jak negatvním, tak pozitivním slova smyslu, jejich zvládání a pěstování.

5.

Edukace a reedukace komunikačních dovedností a jejich předpokladů, tj. jmenovitě pěstování respektu, úcty,
sociálního bezpečí, kongruence, tolerance, empatie, akceptace, zvládání komunikačně obtížných situací, výuka
asertivního chování, zvládání krizových interpersonálních situací, mediace, facilitace, participace atd. Důraz je kladen
na autenticitu, otevřenost, přijetí a bezprostřední porozumění bez teoretických i jiných předsudků

6.

Komunita je chápána jako přirozené společenství, ze kterého vyrůstají další možnosti, jako je skupinová práce,
zábava, odpočinek, atd.

7.

Klubová činnost je soustředěna na další vzdělávací, zábavné, relaxační, odpočinkové a kolektivní aktivity.

Program jednoho výcvikového dne je následující:
7,30 - 8,00

rozcvička

8,00 - 8,30

snídaně

8,30 - 9,30

ranní komunita

10,00 - 13,00

práce po skupinách

13,00 -15,00

oběd a volno

15,00 - 18,00

práce ve skupinách

18,00 - 19,00

večere a volno

19,00 - 21,30

společný večer - klub

B Získání osobní zkušenosti v individuální DA psychoterapii je zajištěno v pravidelných sesích podle plánu
s výcvikovým daseinsanalytikem. Bývá zpravidla 2-3x v týdnu a jsou realizovány:
1. Osobní výpovědí studenta
2. Rozhovorem
3. Hermeneutickým výkladem životních událostí, osobní zkušenosti a jejího prožívání fenomenologickou metodou
4. Daseinsanalytickým výkladem snů
5. Prací s imaginacemi

K zakončení sebezkušenostní části si připraví student psychoterapeutického vzdělávání v DA závěrečnou bilanci podle
doporučeného itineráře. V případě komunitně skupinové zkušenosti ji vypracuje a přednese před skupinou,
v individuální formě pak probíhá bilance s výcvikovým psychoterapeutem. Zdárně absolvovaná sebezkušenost
v bakalářském programu PVŠPS může být na doporučení lektorů sebezkušenosti započítávána do sebezkušenostní
části psychoterapeutického výcviku.

II. Teoretické vzdělání
Obecná teorie (600 hodin) Jako součást vzdělání v pomáhající profesi – základy psychodiagnostiky, psychologie
osobnosti, psychopatologie dospělých, dětí a mládeže, sociální patologie, vývojová psychologie, speciální pedagogika,
základy psychofarmakologie, zdraví a nemoc (+ první pomoc)
Speciální teorie komplementární (200 hodin) - filosofie, sociologie, péče o duši, religionistika, pedagogika,
kulturní a soc. antropologie, etika apod.
Psychoterapie obecná (200 hodin) – školy, směry, metody, formy psychoterapie, poradenství, rozhovor.
Psychoterapie speciální (180 hodin) – semináře DA, které zahrnují základy fenomenologie, postupy a metody
v DA psychoterapii, výklad v DA (sny, imaginace, symptomy, projevy a chování člověka), vedení
psychoterapeutického rozhovoru. Existenciály (časovost, dějinnost, prostorovost, tělesnost, pohlavnost, smrtelnost,
atd.) z psychosomatického hlediska. Seminář komparativní psychoterapie, ve kterém jsou fenomenologicky vykládány
jiné psychoterapeutické směry a metody tak, aby jim bylo rozuměno v daseinsnanalýze, psychoterapeutická
diagnostika v komparaci s diagnostikou psychiatrickou, klinicko psychologickou, poradenskou, sociálně pracovní.

Teoretická část je zajišťována v několika modalitách:
1. Je zajišťována výukovým programem PVŠPS v denním a kombinovaném studiu
2. Je zajišťována studiem Pražské psychoterapeutické fakulty
3. Je zajišťována specielními
s Daseinsanalytickou společností

semináři

k tomuto

účelu

vypsanými,

které

zajišťuje

PVŠPS

ve

spolupráci

Je zajišťována týmy odborníků vyučujícími na PVŠPS, PPF a určenými Daseinsanalytickou společností. Garanti
teoretického vzdělání jsou Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc. , Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., MUDr. PhDr. Jan Poněšický,
Ph.D., Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., Doc. PhDr. Jaroslav Koťa, Doc. PhDr.
Karel Balcar, CSc., Prof. PhDr. Jan Vymětal,

Literatura pro DA výcvik.

BINSWANGER, L., MINKOWSKI, F., STRAUSS, E., Antologie. Osoba a existence z perspektivy
fenomenologicko-antropologické psychiatrie. Praha: Host, 2009.
BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie. Rychnov nad Kněžnou : I.II. nakl. J a J, 1992.
CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. Praha: Triton, 1998
ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza. Praha: Triton, 2004.
HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2002.
RŮŽIČKA. J. (ed) Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha: Triton, 2011.
RŮŽIČKA. J. Ego analýza. Kritická studie. Praha: Triton 2010.
YALOM, I. Existenciální psychoterapie, Praha: Portál, 2006.

YALOM, I. Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Praha: Portál, 2007.
ZEIG. J. K. Umění psychoterapie. Praha: Portál, 2005.

Kromě této literatury je studentům doporučena nebo je požadována další literatura, která se týká
jednotlivých předmětů, seminářů a prací. Předepsaná literatura je v češtině i v dalších jazycích.

150 hodin praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie
Během praxe je student účasten přímo nebo jiným způsobem (např. prostřednictvím technických zařízení (audio video, zápisy, sdělení, ap.) psychoterapeutickému procesu, má možnost jej pozorovat, diskutovat o něm, atd. Učí se
rovněž vedení příslušné dokumentace.

Etický kodex. Student DA psychoterapie se na semináři k tomu určeném seznámí s etickým kodexem
psychoterapeuta ČPS LS JEP.

Získávání terapeutických dovedností je zajištěno ve k tomu určených seminářích, cvičeních, praxí na
psychoterapeutických pracovištích a supervizí.

III. Supervize
Student musí absolvovat nejméně 150 hodin supervize
Z toho nejméně 50 hodin individuální supervize

Supervize musí probíhat u supervizora ze seznamu DA supervizorů. O supervidovaných případech si vede student
písemnou dokumentaci, kterou předkládá supervizorovi. Supervize je ukončena závěrečným kolokviem, o supervizi je
vydáno studentovi psychoterapie potvrzení. Toto potvrzení je předpokladem k připuštění k závěrečnému řízení.

Ukončení komplexního vzdělání v daseinsanalytické
psychoterapii
Závěrečné řízení je komisionální. Je sestaveno z nejméně tří daseinsnanalytiků, kteří provedou kontrolu veškeré
odborné dokumentace potřebné k závěrečnému řízení (o sebezkušenostní části, o praxi, teorii a supervizi).
K závěrečnému řízení si student připraví v písemné formě kazuistiku, kterou před komisí obhájí. Komise klade otázky,
které se týkají jak kazuistiky, tak mají obecně odborný charakter.

Celoživotní vzdělávání daseinsanalytiků
DA psychoterapeut se celoživotně vzdělává v psychoterapii a oborech, které psychoterapii pronikají nebo jsou
příbuzné. O svém vzdělávání si vede index celoživotního vzdělávání a každých 5 let jej předkládá DA společnosti
k reakreditaci DA psychoterapeutické způsobilosti. Součástí celoživotního vzdělávání je supervize a intervize
v předepsaném rozsahu.
Psychoterapeut musí absolvovat aspoň
Čtyři odborné psychoterapeutické přednášky nebo seminář ročně.
Předloží seznam přečtené odborné literatury, předpokládá se alespoň pět textu v článcích nebo dvě knihy v roce.
Nepočítají se populárně vědecké texty jako např. Psychologie dnes apod.
Podrobí se ročně aspoň hodinám 30 intervize nebo 15 hodinám supervize v roce.
O celoživotním vzdělávání je vedena matrika a odborné akce jsou zaznamenány v indexu celoživotního vzdělání.

Odborný garant:
Jméno, příjmení: Jiří Růžička
Tituly:

Doc. PhDr., Ph.D.

Rok narození: 1943
Absolvovaná VŠ/obor studia/rok ukončení VŠ: UP Olomouc, 2009 – docent oboru klinické psychologie

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:

Vzdělání:
1971 Filozofická fakulta UK v Praze, jednooborová psychologie
1970-1972 filosofie umění, estetika 1972 PhDr.
1970-1976, psychoanalytický výcvik, psychoanalytik
1976-1980 pokr. psychoanalytický výcvik, cvičný psychoanalytik
1972-1974 psychedelický výcvik
1974-1979 SUR výcvik
1984 specializace klinická psychologie,
1990-1994 mezinárodní rogeriánský výcvik,
1997-2000 mezinárodní výcvik v supervizi,
1998 Funkční specializace v psychoterapii
2003 Ph.D.
2003-2005 mezinárodní výcvik v jungiánské řízené imaginaci
2009 UPOL docent
Zaměstnání:
1971 – 1973: PO Sadská (klinický psycholog)
1973 – 1974: Výzkumný ústav kriminologický (knihovník)
1974 – 1975: PO Sadská (klinický psycholog)
1975 – 1978: PL Kosmonosy (klinický psycholog)
1978 – 1984: OÚNZ Praha 10 - jesle (dětský psycholog)
1984 – 1992: OÚNZ Praha 10 (klinický psycholog)
1994 – dosud: Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Eset (ředitel)

2001 – dosud: PVŠPS (rektor)
Pedagogická činnost
1990-1994 Katedra lékařské psychologie FVL UK
1991-1996 Fakulta sociálních věd FFUK
od r. 1990 Katedra psychologie FFUK
od r. 2001 Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Odborná a veřejná činnost
1974 zakladatel víkendového stacionáře, Psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice 2, Sadská
1976 zakladatel stacionáře Linky důvěry, Psychiatrická léčebna Kosmonosy
1978-1984 člen metodické skupiny pro nový systém péče o děti v kolektivních zařízeních
1978 spoluzakladatel Kabinetu pro psychoterapii při katedře psychiatrie FVL UK
1984 zakladatel 1. denního stacionáře při OÚNZ Praha 4
1989 spoluzakladatel Pražského psychoterapeutického institutu
1989 spoluzakladatel OF pro zdravotnictví
1990 zakladatel a 1. prezident Asociace klinických psychologů Čech, Moravy a Slezska
1991-1996 člen poradního sboru ministra zdravotnictví
1991-1993 poradce federálního ministra vnitra
1991 spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty
1992-1997 člen Rady České Televize
1994 zakladatel Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET
2001 zakladatel Pražské vysoké školy psychosociálních studií
Výběr tvůrčí a publikační činnosti:

RŮŽIČKA, J. Péče o duši v perspektivách psychoterapie.1.vyd. Praha: Triton, 2003.
RŮŽIČKA, J. (ed.) Psychosomatické přístupy k člověku. Praha: Triton, 2005
RŮŽIČKA, J., Dobro, zlo a psychoterapie In Koťa. J., (ed) Dobro, zlo a řeč v psychoterapii, Triton 2009, Praha
RŮŽIČKA, J., Ego-analýza. Kritická studie. Praha: Triton, 2010.
RŮŽIČKA, J., Komunitní a skupinová daseinsanalytická psychoterapie. Praha: PVŠPS, 2010

Recenzované články:
RŮŽIČKA, J. Teorie apersonality a skupinová psychoterapie. Psychotherapia (Polsko), 2005.
RŮŽIČKA, J. Podoby komunitní a skupinové psychoterapie. Psychotherapia (Polsko), 2005.
RŮŽIČKA, J. Weness as the Phenomena., Daseinsanalyse (Zürich), 2005.
RŮŽIČKA, J., ČÁLEK, O. Daseinsanalýza. Česká a slovenská psychiatrie, 2003, 99, Suppl.2, s.80-86.

Odborné články
RŮŽIČKA ,J., „We-hood“ as a Form of Coexistence and Group Psychotherapy
Daseinsnalyse, Jahrbuch fur phanomenologishe Antropogie und Psychoterapie,
23-2007, A-1090 Wien

RŮŽIČKA ,J., Tribalizace Západní civilizace a psychoterapie.
Psychaitria, psychoterapia a psychosomatika Časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných
odborníkov na Slovensku Č. 1/2008. Ročník 15, 2008
Slovak Academic Press, spol. s.r.o. Bratislava 2008
RŮŽIČKA ,J., Rozhovor v daseinsanalýze. Psychaitria, psychoterapia a psychosomatika
Časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku
Č. 1/2008. Ročník 15, 2008. Slovak Academic Press, spol. s.r.o. Bratislava 2008
RŮŽIČKA , J., An Understanding Conversation in Daseinsanalysis. Journal of the Society for Existential Analysis,
London 2009, July
RŮŽIČKA, J., Psychoterapie jako problém dobra a zla. Psychaitria, psychoterapia a psychosomatika. Časopis
psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. Ročník 16/2, 2009. Slovak
Academic Press, spol. s.r.o. Bratislava 2008
RŮŽIČKA, J., Oidipus re-loaded. Psychaitria, psychoterapia a psychosomatika. Časopis psychiatrov, psychoterapeutov
a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku
Ročník 16/2, 2009. Slovak Academic Press, spol. s.r.o. Bratislava 2009
RŮŽIČKA, J., „Myství“ a skupinová psychoterapie
In Koťa. J., (ed) Dobro, zlo a řeč v psychoterapii, Triton 2009, Praha

Profesní CV DA výcvikových lektorů - trenérů

Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.
nar. 1946

Absolvovaná VŠ :
1971 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - obor: psychologie
Další kvalifikace:
1979 – aspirantura
1998 Funkční specializace v psychoterapii
CSc. – 1979 Doc. – 2005

Praxe:
1971 - 1998 - Pedagogická fakulta UK Praha - výzkum ve výchovném poradenství
1994 - dosud - ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika – psychoterapeut

Mgr. Pavla Janská
nar. 1970

Absolvovaná VŠ :
Filosofická fakulta UK /psychologie/ 1994

Praxe:
1999 - dosud

Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy

2001 - dosud

soukromá psychologická poradna

Psycholožka

Psycholožka

MUDr. Michal Kryl
nar. 1966

Absolvovaná VŠ :
Lékařská fakulta Univerzity Palackého /všeobecné lékařství/ 1993

Praxe:
1999 – dosud Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc odborný asistent

MUDr. Zuzana Pinďáková
nar. 1967

Absolvovaná VŠ :
LFUK Martin /Psychiatrie/
1998 Funkční specializace v psychoterapii

Praxe:
1996 – dosud Soukromá praxe, Klinika ESET Psychiatr, poradenství, supervize

Mgr. Miluše Pixová
nar. 1975

Absolvovaná VŠ :
FF MU Brno, psychologie, 2000

Praxe:
2000 PPP Prachatice Poradenství a diagnostika u dětí

2000-2006 Středisko výchovné péče Diagnostika a poradenství u dětí s poruchami chování
2000-2008 Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené Diagnostika a poradenství u dětí se sluchovým
postižením
2008-dosud Nemocnice České Budějovice Klinická psychologie
2009-2010 Terapie.info, Národní 11, Praha 1 Psych.poradenství
Od 2011 OSVČ

psychologické poradenství

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
nar. 1943

Absolvovaná VŠ :
1971 Filozofická fakulta UK v Praze, jednooborová psychologie
1970-1972 filosofie umění, estetika 1972 PhDr.
1970-1976, psychoanalytický výcvik, psychoanalytik
1976-1980 pokr. psychoanalytický výcvik, cvičný psychoanalytik
1972-1974 psychedelický výcvik
1974-1979 SUR výcvik
1984 specializace klinická psychologie,
1990-1994 mezinárodní rogeriánský výcvik,
1997-2000 mezinárodní výcvik v supervizi,
1998 Funkční specializace v psychoterapii
2003 Ph.D.
2003-2005 mezinárodní výcvik v jungiánské řízené imaginaci
2009 UPOL docent

Praxe:
1971 – 1973: PO Sadská (klinický psycholog)
1973 – 1974: Výzkumný ústav kriminologický (knihovník)
1974 – 1975: PO Sadská (klinický psycholog)
1975 – 1978: PL Kosmonosy (klinický psycholog)
1978 – 1984: OÚNZ Praha 10 - jesle (dětský psycholog)
1984 – 1992: OÚNZ Praha 10 (klinický psycholog)
1994 – dosud: Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Eset (ředitel)
2001 – dosud: PVŠPS (rektor)

PhDr. Milan Sedláček
nar. 1956

Absolvovaná VŠ :
FF-UK Bratislava, odbor psychológia, špecializácia – klinická psychológia
1997 Oprávnění pro výkon psychoterapie
2000 Evropský certifikát pro psychoterapii
2008 Potvrzení pro výkon certifikované psychoterapeutické činnosti

Praxe:
od 1979 – dosud – ambulancia klinickej psychologie

MUDr. Radmila Schneiderová
nar. 1959

Absolvovaná VŠ :
Lékařská fakulta University Palackého Olomouc
atestace I stupně v oboru psychiatrie
funkční specializace v psychoterapii 2005

Praxe:
Fokus Praha

Mgr. Michal Slaninka
nar. 1976

Absolvovaná VŠ :
FF UK Bratislava/psychológia / 2006

Praxe:
2006-2010 ÚPSVaR, Referát poradensko psychologických služeb psychológ
2007-2009 DSS pre telesne postihnuté deti a mládež
2011 VŠ sv. Alžbety

lektor

Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
nar. 1966

psychológ

Absolvovaná VŠ :
Filozofická fakulta UP v Olomouci, obor Klinická psychologie (1991 – 1995)
CMTF UP v Olomouci, obor teologie (1991 – 1996)
Doktorandské studium na katedře psychologie FF UP v Olomouci, Ph.D. (2004)
Doc. v oboru klinické psychologie

řízení na UP v Olomouci (2009)

Praxe:
2004 - dosud: CMTF UP, Katedra křesťanské výchovy, odborný asistent

Mgr. Jan Vybíral
nar. 1956

Absolvovaná VŠ :
FFUK Praha – Psychologie, 1982
1998 Funkční specializace v psychoterapii

Praxe:
od 1983 – Středisko komplexní terapie Mladá Boleslav - psycholog
od 2001 – Klinika ESET, Praha - psycholog

PhDr. Daniela Wurstová
nar. 1964

Absolvovaná VŠ :
1989 - obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Další kvalifikace:
1996 – spec. průprava na úseku činnosti klinické psychologie
1999 – funkční specializace v psychoterapii
1994 – 1998 – dynamicky orientovaný sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové
psychoterapii SUR
1995 – 1999 – individuální psychodynamická psychoterapie orientovaná na práci s tělem
1993 – 2000 – kurzy neverbálních technik a práce s tělem
Individuální supervize (práce se skupinou, s individ. klienty,
Supervize na práci s tělem v psychoterapii

Praxe:
1983 – 1985 - Filozofická fakulta UK v Praze-katedra jazyků –sekretářka
1986

– 1995 – Psychologický ústav ČSAV

1993 – 1994 – Psychiatrická léčebna Bohnice – psycholog
1995 – 1998 – soukromá psychologiacká praxe – klinický psycholog
1998 – dosud – Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET

Profesní CV DA supervizorů

Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.
nar. 1946

Absolvovaná VŠ :
1971 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - obor: psychologie

Další kvalifikace:
1979 – aspirantura
1998 Funkční specializace v psychoterapii
CSc. – 1979 Doc. – 2005

Praxe:
1971 - 1998 - Pedagogická fakulta UK Praha - výzkum ve výchovném poradenství
1994 - dosud - ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika – psychoterapeut
MUDr. Zuzana Pinďáková
nar. 1967

Absolvovaná VŠ :
LFUK Martin /Psychiatrie/
1998 Funkční specializace v psychoterapii

Praxe:
1996 – dosud Soukromá praxe, Klinika ESET Psychiatr, poradenství, supervize

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
nar. 1943

Absolvovaná VŠ :
1971 Filozofická fakulta UK v Praze, jednooborová psychologie
1970-1972 filosofie umění, estetika 1972 PhDr.
1970-1976, psychoanalytický výcvik, psychoanalytik

1976-1980 pokr. psychoanalytický výcvik, cvičný psychoanalytik
1972-1974 psychedelický výcvik
1974-1979 SUR výcvik
1984 specializace klinická psychologie,
1990-1994 mezinárodní rogeriánský výcvik,
1997-2000 mezinárodní výcvik v supervizi,
1998 Funkční specializace v psychoterapii
2003 Ph.D.
2003-2005 mezinárodní výcvik v jungiánské řízené imaginaci
2009 UPOL docent

Praxe:
1971 – 1973: PO Sadská (klinický psycholog)
1973 – 1974: Výzkumný ústav kriminologický (knihovník)
1974 – 1975: PO Sadská (klinický psycholog)
1975 – 1978: PL Kosmonosy (klinický psycholog)
1978 – 1984: OÚNZ Praha 10 - jesle (dětský psycholog)
1984 – 1992: OÚNZ Praha 10 (klinický psycholog)
1994 – dosud: Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Eset (ředitel)
2001 – dosud: PVŠPS (rektor)

Mgr. Jan Vybíral
nar. 1956

Absolvovaná VŠ :
FFUK Praha – Psychologie, 1982
1998 Funkční specializace v psychoterapii

Praxe:
od 1983 – Středisko komplexní terapie Mladá Boleslav - psycholog
od 2001 – Klinika ESET, Praha - psycholog

