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Vážená paní, vážený pane,
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP (člen Evropské federace pro psychoanalytickou
psychoterapii – EFPP; člen ČPS ČLS JEP), www.cspap.cz; se sídlem Břehová 3, 110 00 Praha 1 – Josefov, IČO:
49626990; skupinová sekce
si Vás dovoluje požádat o opětovné schválení dosud akreditovaného komplexního vzdělávacího programu v
psychoterapii pro zdravotnictví, který poskytuje.
Přílohy žádosti (celkem 11):
1) 2012 ČSPAP – skupinová sekce – údaje o komplexním vzdělávacím programu pro schvalování
2) ČSPAP - PRAVIDLA VÝCVIKU - skupinová psychoanalytická psychoterapie, příloha č.1 smlouvy s kandidátem
3) ČSPAP - STANOVY společnosti, příloha č.2 smlouvy s kandidátem
4) ČSPAP – smlouva s kandidátem
Profesní životopisy odborného garanta, trenérů a supervizorů
5) ČSPAP - Buriánek, CV 2012
6) ČSPAP - Kárová, CV 2012
7) ČSPAP - Klímová, CV 2012
8) ČSPAP - Klimpl, CV 2012
9) ČSPAP - Koblic, CV 2012
10) ČSPAP - Vrba, CV 2012
11) ČSPAP - Zahradník, CV 2012
Za kladné vyřízení žádosti jménem ČSPAP předem děkuji a zdravím,
MUDr. Dana Holubová,
Koordinátorka a vedoucí skupinové sekce ČSPAP
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
info@cspap.cz
608 07 06 39
Břehová 3, 110 00 Praha 1
V Praze 10.9.2012
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Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP
(člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii – EFPP; člen ČPS ČLS JEP),
www.cspap.cz; Břehová 3, 110 00 Praha 1 – Josefov
Skupinová sekce
Údaje o komplexním vzdělávacím programu pro schvalování 2012
A. Všeobecné požadavky na vzdělávací programy:
1. Komplexní vzdělávání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii poskytuje Česká společnost pro
psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) prostřednictvím své organizační jednotky – vzdělávacího institutu skupinové
sekce (VISS)
Kompletní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii obsahuje minimálně 350 hodin osobní zkušenosti v
malé skupině, 200 hodin teoretického vzdělávání a minimálně 200 hodin supervizí
2. Vzdělání a výcvik v psychoanalytické psychoterapii se řadí do směru dynamického a hlubinného
3. Výcvik je plně v souladu s mezinárodně platnými normami pro vzdělávání ve skupinové psychoanalytické
psychoterapii, což je garantováno prostřednictvím The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy - group
section (EFPP), jejímž řádným členem skupinová sekce ČSPAP je od roku 1999. Trenéři a supervizoři mají výcvik
uznaný Institutem skupinové analýzy v Kodani nebo jsou vycvičeni přímo ČSPAP za dobu její téměř 20ti-leté existence.
4. Příslušné podklady – Pravidla výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, stanovy ČSPAP, jsou připojeny
k těmto informacím (příloha č.1 a 2 smlouvy s kandidátem výcviku). Tyto a další informace o ČSPAP a EFPP jsou též
trvale dostupné na www.cspap.cz)
5. Zdravotnický garant programu: PhDr. Luděk Vrba (viz připojené CV)
6. Vzdělávací program plně respektuje a přijímá etický kodex ČPS ČLS JEP (stejně jako etický kodex EFPP)
B. Požadavky na trenéry a supervizory pro zdravotnictví
7. Garant programu – PhDr. Luděk Vrba
Jmenovaný je trenérem, supervizorem a zástupcem vedoucího skupinové sekce ČSPAP. Má více než 20ti letou praxi v
psychiatrických a psychoterapeutických zařízeních, a další v soukromé psychoterapeutické praxi. Je členem České
psychoanalytické společnosti a delegátem za ČR ve skupinové sekci EFPP. V roce 2001 organizoval 1. konferenci o
skupinové analýze a konferenci EFPP pro střední a východní Evropu v Praze. V r. 2009 pak mezinárodní konferenci
EFPP „Bridging identities“ a mnohé další. Podrobné CV je uvedeno v příloze.
Garance programu je zajištěna pravidelnými odbornými konzultacemi s dalšími členy tréninkového týmu – jednání
tréninkového výboru (minimálně 1x 3 měsíce), navenek pak
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zapojením do zmíněných evropských organizací a aktivní účastní v nich. Kromě toho jde o publikování práce týmu v
Revue psychoanalytická psychoterapie.
8. Trenéři

Všichni trenéři splňují požadavky na praxi (5 let o základní atestace, 5 let od funkční specializace v psychoterapii, 5 let
psychoterapeutické praxe), všichni jsou zdravotníky. Podrobné údaje o jejich klinické zkušenosti jsou uvedeny v jejich
CV (v přílohách).
Jména a rozsah tréninkové, intervizní a supervizní aktivity v ČSPAP za rok 2012:
PhDr. Václav Buriánek - přípravné pohovory k otevření výcvikové skupiny v rozsahu 20 hodin
- intervizní komentáře na seminářích psychoanalytického myšlení 4 hodiny
- schůzky tréninkového výboru, intervize vedení výcviku (sebezkušenosti, supervize) kandidátů 6hod.
- pravidelné schůze řádných členů skupinové sekce, diskuze o průběhu programu, příprava dalších aktivit (setkání,
konference) 6hod
- tréninková činnost pro individuální sekci ČSPAP a IGA - Praha
MUDr. Dana Kárová - vedení výcvikové sebezkušenostní skupiny v rozsahu 80 hodin
- přípravné pohovory k otevření výcvikové skupiny Dr. Buriánka 2012 v rozsahu 4 hodiny
- intervizní komentáře na seminářích psychoanalytického myšlení 4 hodiny
- pravidelné schůzky tréninkového výboru, intervize vedení výcviku (sebezkušenosti, supervize) kandidátů 6hod.
- pravidelné schůze řádných členů skupinové sekce, diskuze o průběhu programu, příprava dalších aktivit (setkání,
konference) 6hod
- příprava teoretické výuky 2012/2013 8 hodin
Mgr. Helena Klímová - přednášková činnost v rámci kazuistických seminářů 2 hod
- pravidelné schůzky tréninkového výboru, intervize vedení výcviku (sebezkušenosti, supervize) kandidátů 4 hod.
- přípravné pohovory k otevření výcvikové skupiny Dr. Buriánka 2012 v rozsahu 4 hodiny
- pravidelné schůze řádných členů skupinové sekce, diskuze o průběhu programu, příprava dalších aktivit (setkání,
konference) 2hod.
- tréninková, supervizní a přednášková činnost pro Rafael institut; vedení skupiny v rámci pracovní skupiny pro lidi
traumatizované holocaustem ( 80 hodin)
MUDr. Petr Klimpl - pravidelné schůzky tréninkového výboru, intervize vedení výcviku (sebezkušenosti, supervize)
kandidátů 2 hod.
- pravidelné schůze řádných členů skupinové sekce, diskuze o průběhu programu, příprava dalších aktivit (setkání,
konference) 2hod
- přednášková a tréninková činnost pro individuální sekci ČSPAP a BIP institut Brno
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PhDr. Karel Koblic - pravidelné schůzky tréninkového výboru, intervize vedení výcviku (sebezkušenosti, supervize)
kandidátů v rozsahu 2 hodin
- pravidelné schůze řádných členů skupinové sekce, diskuze o průběhu programu, příprava dalších aktivit (setkání,
konference) 4 hod
- tréninková, přednášková a supervizní činnost pro Balintovské skupiny
PhDr. Luděk Vrba - vedení supervizní skupiny v rozsahu 80 hodin
- přípravné pohovory k otevření výcvikové skupiny Dr. Buriánka 2012 v rozsahu 4 hodiny
- pravidelné schůzky tréninkového výboru, intervize vedení výcviku (sebezkušenosti, supervize) kandidátů v rozsahu 6
hodin
- pravidelné schůze řádných členů skupinové sekce, diskuze o průběhu programu, příprava dalších aktivit (setkání,
konference) 6 hod
- konzultace přípravy teoretické výuky 2012/2013 v rozsahu 4 hodiny
- přednášková a tréninková činnost pro individuální sekci ČSPAP, IGA - Praha
MUDr. Petr Zahradník - pravidelné schůzky tréninkového výboru, intervize vedení výcviku (sebezkušenosti, supervize)
kandidátů 6 hod.
- pravidelné schůze řádných členů skupinové sekce, diskuze o průběhu programu, příprava dalších aktivit (setkání,
konference) 4hod
- přednášková a tréninková činnost pro a BIP institut Brno
Trenéři provádějí vstupní pohovory před vstupem do výcviku a dále znovu před vstupem do jeho supervizní části.
Vedou sebezkušenostní výcvikové nebo smíšené skupiny (práce se sebezkušenostní skupinou probíhá vždy pod
vedením jednoho trenéra). Přednášejí v rámci teoretické výuky.
Trenéři se účastní vzájemných konzultací – jednání tréninkového výboru (minimálně jedenkrát za 3 měsíce), kde se
probírají témata odborných přednášek a seminářů, schvaluje výběr adeptů do výcviku,vstup kandidátů do supervize,
jejich úvodní, průběžné a závěrečné hodnocení (spojené s hodnocením závěrečné písemné práce a jejího obhájení kolokvia).
Trenéři programu se také podílejí na práci pro časopis Revue psychoanalytické psychoterapie
9. Supervizoři
Všichni supervizoři splňují požadavek 10leté psychoterapeutické praxe ve zdravotnictví, mají funkční specializaci v
systematické psychoterapii, alespoň pětiletou trenérskou zkušenost a publikační, přednáškovou činnost.
Seznam supervizorů:
PhDr. Václav Buriánek
MUDr.Dana Kárová
Mgr. Helena Klímová
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MUDr. Petr Klimpl
PhDr. Karel Koblic
PhDr. Luděk Vrba
MUDr. Petr Zahradník
10. Rozsah práce supervizorů
Počet osob v supervizi v r. 2012: 5
Počet hodin supervizní skupiny v r. 2012: 80
Práce supervizorů v programu ČSPAP nebo podobných programech
PhDr. Václav Buriánek – vedení výcvikových skupin v ČSPAP (ukončena 2001, ukončena 2011, plánována další od
2013), supervizní skupina v ČSPAP ( do r. 2003); vedení výcvikových skupiny ve výcviku typu SUR, vedení

bálintovských skupin (1984 až 2000), pořádání tzv. large groups, editor Revue psychoanalytická psychoterapie,
přednášková činnost v ČSPAP.
MUDr. Dana Kárová- vedení výcvikových skupin v ČSPAP (probíhá od 2010), přednášková činnost v rámci ČSPAP,
vedení výcvikových skupiny v komunitě typu SUR skupiny; supervize pro skupinový výcvik BIP
Mgr. Helena Klímová – vedení výcvikových skupin v ČSPAP (ukončena 2000, ukončena 2008); supervize komunity
typu SUR, tréninková, supervizní a přednášková činnost pro Rafael institut, moderování tzv. large groups, vedení
zážitkové skupiny v projektu Rodiny po holocaustu, publikační činnost (Revue psychoanalytická psychoterapie, Vesmír,
Psychologie dnes), přednášková činnost a další, viz CV
MUDr.Petr Klimpl – tréninová a supervizní činnost pro individuální a skupinovou sekci ČSPAP, přednášková, tréninková
a supervizní činnost pro BIP institut, další přednášková, lektorská a publikační činnost viz podrobněji CV
PhDr. Karel Koblic – vedení balintovských skupin (4 tříleté intenzívní programy, asi 45 programů weekendových, od
2010 dlouhodobý program pro PL Šternberk)
výuka studentů medicíny (LF Olomouc, 4 programy) – balintovská skupina a vztah; supervize vedení balintovských
skupiny (2 dlouhodobé programy); seminář vedoucích balintovských skupin (2x ročně); trenér v individuální
psychoterapii (3 programy); trenér ve skupinové psychoterapii (3 dokončené programy); supervizor (5 dlouhodobých
individuálních, 4 dlouhodobé týmové, 3 skupinové programy, krátkodobé supervize); vedení výcviku v supervizi (ČIS
2009-2012)
PhDr. Luděk Vrba – vedení výcvikových skupin v ČSPAP (ukončena 2002), vedení výcvikové supervizní skupiny v
ČSPAP (aktuálně 80 hodin skupinové supervize ročně), přednášková činnost v ČSPAP, publikace v Revue
psychoanalytické psychoterapie. Vedení skupiny v Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA), vedení skupin v
komunitě typu SUR, vedení skupiny v komunitě VIAP. Supervize skupinové práce v rámci Institutu aplikované
psychoanalýzy (IAPSA). Tréninková, supervizní a přednášková činnost v Institutu skupinové analýzy IGA Praha.
MUDr. Petr Zahradník – tréninková a supervizní činnost pro skupinovou sekci ČSPAP, přednášková, tréninková a
supervizní činnost pro BIP institut; publikační a přednášková činnost viz CV
11. Zavazujeme se, že na žádost zástupců příslušných výborů (psychoterapeutického, Asociace klin.psychologů,
psychiatrického) a IPVZ projednáme případné etické otázky a problémy personálního a odborného charakteru a
přijmeme vhodná opatření, která z projednání vyplynou.
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C. Požadavky podle jednotlivých směrů
12. Teoretická část vzdělávání:
Je zajišťována tréninkovými terapeuty všech sekcí ČSPAP, řádnými členy ČSPAP a externími odborníky – členy
ostatních odborně uznávaných, psychoanalyticky orientovaných společností v ČR (zejména ČPS a IGA), případně
odborníky blízkých směrů ze zahraničí, v zájmu dostatečného záběru a rozhledu, který by měla teoretická výuka v
daném směru – psychoanalytické psychoterapii – poskytnout.
Pro teoretický program jsou vždy žádány a doposud získávány akreditace Lékařské komory v rámci dalšího vzdělávání
lékařů a Asociace klinických psychologů. Lektoři jsou tedy akceptovatelní jako garanti pro obě tyto organizace ve
zdravotnictví.
Teoretickou část může kandidát výcviku začít navštěvovat po minimálně 100 hodinách absolvované sebezkušenostní
části. Požadavkem pro absolvování je minimálně 85% aktivní účast, o které je veden přehled v indexech kandidátů.
Teoretická část je rozdělena na 2 přibližně roční cykly přednášek.
1. Ročník je zaměřen na základy psychoanalytické teorie, je společný pro všechny tři základní sekce ČSPAP
(individuální, skupinovou a dětskou). Rozsah 1. části je 96 výukových hodin, probíhá ve 12ti blocích po 8mi výukových
hodinách.
2. Ročník je zaměřen na techniku psychoanalytické psychoterapie a je organizován každou sekcí ČSPAP zvlášť. Výuku
této specializované části skupinově analytické teorie zajišťuje pro skupinovou sekci ČSPAP teoreticky velmi blízce
spřízněný Institut skupinové analýzy IGA Praha, člen evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy EGATIN.
Rozsah 2. Části je 114 výukových hodin. Tato část teorií probíhá v menších skupinách seminární formou, kandidát se
podrobně seznamuje s technikou výběru do skupin, administrace, zahajování a vedení skupin. Součástí výuky je
prezentace techniky na kazuistických zlomcích a na příkladech, které předkládá lektor k diskusi.
1.ČÁST: ZÁKLADY PSYCHOANALYTICKÉ TEORIE (96 hodin)
1.
Úvod do psychoanalýzy (2h)
Stručný vývoj psychoanalýzy. Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie v Čechách
Freud a klasická psychoanalytická tradice
Volné asociace, Přenos a odpor, Freudův výklad snů (2h)
Pudová teorie (2h)
Topografický a strukturální model (2h)
Doc. MUDr. V. Mikota, CsC
2.
Psychický vývoj
Psychoanalytické vývojové teorie: Freudová, Kleinová (3h)
Oidipský konflikt a komplex (1h)- mýtus, klasické pojetí, zdravé řešení
MUDr.I.Růžičková
Raný vývoj a M.Mahlerová (2h), MUDr.M.Kopřivová
Winnicott a jeho přístup v psychoanalýze (2h), MUDr. M.Vrbová
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3.
Psychoanalytická teorie osobnosti - struktura a dynamika I.
Obranné mechanismy, odpor (2h)
Regrese (1h)
Internalizační procesy, svět objektů. Externalizační procesy (3h)
Sen, práce se sny (2h)
Mgr.L.Lucká; PhDr.S.Titl
4.
Psychoanalytická teorie osobnosti – struktura a dynamika II.

Teorie konfliktu. Konflikt a strukturální deficit. Vytváření symptomu a formování charakteru (4h)
Self-systém, narcistický vývoj (2h)
Vývoj superega (2h)
PhDr.M.Hošková; Doc.MUDr. V.Mikota, CsC
5.
Psychoanalytické směry I.:
Ferenczi a Balint (2h)
Egopsychologie (2h)
Britská škola objektních vztahů, Fairbairn (2h)
Postkleiniáni (W.Bion) a neokleiniáni (2h)
PhDr.O.Marlin; PhDr.M.Hošková; PhDr.S.Titl
6.
Psychoanalytické směry II.:
Kohut a Selfpsychologie (2h)
Sullivan a interpersonální psychoanalýza (2h)
Modell (1h); Kernberg (1h); Ogden (1h)
Kinston a Cohen (1h)
Doc.MUDr. V.Mikota, CsC; PhDr.O.Marlin; PhDr.M.Hošková; PhDr.S.Titl
7.
Psychoanalytické směry III.:
Bowlby, Fonagy: teorie attachmentu a mentalizace (4h)
Vztahová psychoanalýza (2h)
Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy I
Transgenerační přenos patologie a traumatu (2h)
PhDr.O.Marlin; PhDr.S.Titl; V.Vavrda,Ph.D.
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8.
Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy II:
Variace patologických konfliktů, variace strukturálních deficitů (self-patologie). Mody fungování (2h)
Perverse (2 h)
Neurosy (hysterie, obsedantní neurosa, úzkostná neurosa, fobická neurosa) (4 h)
PhDr.M.Hošková; PhDr.L.Vrba
9.
Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy III:
Poruchy osobnosti (4h)
Psychosomatický modus (2h)
Psychotický modus (2h)
Mgr.L.Lucká; MUDr. PhDr.J.Poněšický; MUDr.O.Pěč
10.
Reálný a terapeutický vztah s pacientem:
Terapeutická aliance, reálné vztahy s pacienty (2h)
Přenos (3h)
Protipřenos (3h)
PhDr.O.Marlin; Doc.MUDr. V.Mikota; PhDr.L.Vrba
11.
Psychoterapie jako léčebná metoda. Osobnost terapeuta. Kasuistiky. (2h)
Výzkum v psychoterapii a psychoanalýze (4 h)
Spory v teorii a technice (2h)
Doc.MUDr. V.Mikota; PhDr.L.Vrba; Mgr.R.Karpíšek
12.
Specifika různých forem psychoanalytické psychoterapie:
Dětská psychoanalytická psychoterapie (2h)
Krátká psychoanalytická psychoterapie (2h)
Párová psychoanalytická terapie (2h)
Skupinová psychoanalytická psychoterapie (2h)
MUDr.I.Růžičková, MUDr.D.Kárová, PhDr.S.Titl
Část 2. - TEORIE A PRAXE SKUPINOVÉ ANALÝZY A PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPIE (114 hodin)
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Výuka probíhá v 19 blocích po 6ti výukových hodinách. Lektory jsou skupinoví analytici: PhDr. Marie Hošková, Mgr.
Helena Klímová, MUDr. Ivana Růžičková, PhDr. Petr Junek, PhDr. Karel Koblic, MUDr. Ondřej Pěč, PhDr. Luděk Vrba.
1. Freudova teorie skupiny, Freud a Foulkes - úvod do problematiky dynamiky skupiny.
2. Foulkesova koncepce skupinové analýzy - teorie celostní a sociální (Elias). Sociální a kulturní základ skupinové
analýzy.
3. Bionova koncepce skupinového nevědomí. Základní předpoklady.
4. Jiné teorie koncepce skupinové psychoterapie: kleiniánský model, model objektních vztahů, psychoterapie.
5. Teorie Self ve skupině. Intersubjektivita - dilema interpersonální a intrapsychické.
6. Skupinové nevědomí - matrix: teorie a skupinová funkce matrix, fenomenologie působení matrix.
7. Průvodce - vývoj pojmu, pojetí dnes. Naslouchající funkce průvodce.
8. Funkce průvodce ve skupině-pokr.: dynamická administrace a základní org.skupiny, výběr členů, kontrakt. Vstupní
rozhovor.Volně plynoucí komunikace - volné asociace ve skupině.
9. Základní procesy ve skupinové analýze: zrcadlení, rezonance, umisťování, překládání, prolínání/shlukování. Kontext.
Dynamické procesy ve skupině: idealizace, omnipotence, fúzování, závist, psychotická dekompenzace, suicidium,
maskulinita, feminita. Sny ve skupině.
10. Sdílení a vzájemnost. Fáze skupiny a skupinová dynamika.
11. Projektivní identifikace a kontejnující funkce. Interpersonální konflikt ve skupině.

12. Přenos a protipřenos ve skupině.
13. Interpretace a terapeutické akce. Destruktivní a konstruktivní síly ve skupině. Skupina v akci.
14. Dynamické role ve skupině: obětní beránek, outsider, dvojče, mluvčí, mlčící člen, nově příchozí, atd… Koterapie.
15. Čtvrtý základní předpoklad dle Hoppera. Sociální nevědomí.
16. Odpory, obrany, acting-out. Skupiny pro děti a mladistvé.
17. Subkultura skupiny a její kohesivní funkce-symbolika, jazyk, rituály. Střední a velké skupiny.
18. Transgenerační přenos, trauma velké skupiny/společnosti, možnosti skupinové analýzy při jejich řešení.
19. Symptomy ve skupině. Práce s různými dg.skupinami a s vývojovými krizemi, teorie a kazuistickéuspořádání
úvodního psychodynamického interview. Indikační kritéria.
13) Požadovaná literatura k teoretické části:
A) k společnému základu:
a) česky
Fonagy P., Target M.: Psychoanalytické teorie, Portál 2005
Mitchell S.A., Black M.J.: Freud a po Freudovi, Triton, 1999
Mentzos S.: Rozumíme sami sobě?, NLN.,2000
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Thoma H., Kachele H.: Psychoanalytická praxe 1. a 2. Díl, Mach, 1993, Pallata 1996
Casement P.: Hledání a objevování, L.N. 1999
Kernberg O.: Normální a patologická láska, Portál, 1999
Mitchel S.A,: Ovlivňování a autonomie v psychoanalýze, Triton 2002
Kohut H.: Obnova self, Psycoanal. nakl., 1991
Winnicott D.W.: Lidská přirozenost, Psychoanal.nakl., 1999
Mahlerová M.S, PineF., Bergmanová A.: Psychologický zrod dítěte, Triton 2006
Klein M.: Závist a vděčnost, Triton 2005
Vavrda V.: Otázky soudobé psychoanalýzy, NLN 2005
b) anglicky
Etchegoyen R.H.: The Fundamentals of Psychoanalytic Technique, Karnac, 1991
Fenichel O. Psychoanalytic Theory of Neurosis, Norton, 1945
Kernebrg O.: Object Relation Theory and Clinical Psychoanalysis, J.Aronson, 1976
McWilliams N.: Psychoanalytical diagnosis, Guilford press, 1994
B) k teorii a praxi skupinové psychoanalytické psychoterapie
a) česky
Revue Psychoanalytická Psychoterapie: Skupinová analýza. Časopis ČSPAP, 1, III, Praha 2001, str.2-70.
Pines M.: Skupinová analýza v praxi, PA nakladatelství J.Kocourek, Praha 1998
Behr H., Hearts L.: Skupinově-analytická psychoterapie, Triton 2007
b) anglicky
Foulkes, S.H.: Group-Analytic Psychotherapy: Method and Principles. 1991.
Selected Papers: Psychoanalysis and Group Analysis. 1990.
Therapeutic Group Analysis. 1964.
Foulkes, S.H., Anthony. E.J.: Group Psychotherapy: The Psychoanalytic Approach.1989
Pines, M.: Circular Reflections. Int.Library of Group Analysis 1,1998.
The evolution of Group Analysis. Int.Library of Group Analysis 16, 2000.
Hopper, E.: Group-Analysis: The Problem of Context. GA, Int.J.of G-A Pst, 34(2), 173-199.
The Social Unconscious: Selected Papers. London: Jessica Kingsley Publishers, 2003
14) Sebezkušenostní část vzdělávání:
Sebezkušenost je požadována jako 1.část výcviku. Kandidát je do výcviku zařazen na základě nejméně 2 pohovorů u
nejméně 2 trenérů, po projednání jejich stanoviska s tréninkovým výborem, který zařazení kandidáta odsouhlasí.
Výcvik probíhá formou hostujícího členství v odborné společnosti, které je povinné po celou dobu trvání výcviku.
Kandidát je po souhlasu tréninkového výboru přijat jako hostující člen společnosti.
Sebezkušenost probíhá v malé skupině (max. 9 účastníků) vedené jedním trenérem, po dobu minimálně 350 hodin v
průběhu minimálně 3-4 let. Kandidát absolvuje nejméně 100 hodin této sebezkušenostní části před vstupem do
teoretického vzdělávání. Zejména v této úvodní části pracuje se svým nevědomím, resp. se skupinovým nevědomím,
aniž by byl nějak ovlivněn teoretickými principy.
Sebezkušenostní část je založena na tzv. non-reporting systému. Trenér průběžně nesděluje osobní otázky či vývoj
kandidátů v sebezkušenostní skupině s tréninkovým výborem. Závažné personální otázky, které mohou nastat v
průběhu této fáze výcviku (vyloučení kandidáta z výcviku, doporučení v jeho nepokračování) upravují podrobně
pravidla výcviku zveřejněná na stránkách společnosti. Na řešení těchto závažných otázek se vždy podílí celý
tréninkový výbor sekce a doporučí trenérovi další postup.
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15) Terapeutické dovednosti: získává kandidát v celém průběhu výcviku. Tedy pomocí mechanizmů identifikace s prací
trenéra jeho zážitkové skupiny, později v průběhu teoretické části výcviku (viz tam). Hlavní část v tomto procesu ale
začíná vstupem do supervizní části výcviku (viz tam).
Další dovednosti a zkušenosti získává jako člen odborné společnosti kontaktem s ostatními profesionály, podílením se
na interních kazuistických seminářích (účastí v diskusi nebo i prezentováním vlastní kazuistické práce) a dalších
aktivitách, studiem odborného časopisu Revue psychoanalytické teorie, který odebírají všichni členové i kandidáti
společnosti. Je také pobízen k účasti v aktivitách pořádaných zastřešující organizací EFPP nebo dalšími teoreticky
blízkými odbornými instituty (např. možnostmi finančních příspěvků, referování o proběhlé akci na půdě společnosti
atp.).
16). Supervizní část výcviku:
Podmínkou vstupu do supervizní části výcviku je plně absolvovaná sebezkušenostní část výcviku (350 hodin) a
minimálně z poloviny (100 hodin) absolvovaná část teoretická. Dále je kandidát posouzen na základě pohovoru se
dvěma supervizními terapeuty, zda jeho dosavadní pokrok umožňuje, aby vstoupil do supervizní části. Svůj pohled po
té prezentují tréninkovému výboru, jehož jednání se neúčastní kandidátův trenér ze sebezkušenostní části výcviku
(tzv. non-reporting systém). Tréninkový výbor pak vyslovuje souhlas se vstupem do supervize nebo doporučí
kandidátovi jiný postup.

Supervize zahrnuje minimálně 200 supervizních hodin. Sezení probíhají zpravidla v blocích (např. 1x měsíčně 8 hodin)
a pobyt každého kandidáta ve skupině trvá minimálně dva a půl roku.
Probíhá formou polootevřené malé supervizní skupiny (5 až 7 členů) vedené vždy jedním supervizorem, kde se pro
umocnění supervizního efektu přiměřeně využívá rovněž skupinové dynamiky této supervizní skupiny, existence
paralelních procesů atd. Skupina je sestavována tak, aby nedocházelo k přenosovým kolisím jak mezi kandidáty, tak
lektory.
Kandidát výcviku předkládá k posouzení kolegům v supervizní skupině a supervizorovi práci s vlastní skupinou
pacientů, kterou vede v rámci požadavků na skupinovou psychoanalytickou psychoterapii. Podmínkou je dále, aby
skupinu vedl dlouhodobě (alespoň 1 rok). Z praktických důvodů může být supervidována práce kandidáta s jednou či
dvěma skupinami.
Ve vedení supervizních skupin se mohou postupně vystřídají dva či více supervizorů, neboť supervizní skupina má
charakter dlouhodobě fungující, polootevřené skupiny, do které přistupují a posléze vystupují kandidáti tak, aby splnili
své supervizní povinnosti.
Práce kandidáta v supervizní skupině je předmětem zhodnocení tréninkovým výborem. Pokud jeho práce nesplňuje
požadavky na vedení psychoanalytické skupinové psychoterapie je na toto supervizorem průběžně upozorňován a jsou
mu dávána doporučení pro změnu jeho přístupu.
Na závěr výcviku kandidát vypracuje závěrečnou (kolokviální práci) ve které zpracuje vlastní kazuistiku skupiny (nebo
její zlomek) spolu se zvoleným teoretickým tématem (obvykle vyplývajícím z kazuistické práce). Práci posuzují
samostatně všichni tréninkoví lektoři s výjimkou sebezkušenostního trenéra kandidáta a jeho supervizora. V práci se
hodnotí, jak kandidát zúročil teoretické i praktické zkušenosti a zda je dokáže propojovat v celek, který svědčí o jeho
schopnosti samostatně vést psychoterapeutickou skupinu.
Pokud je práce přijata tréninkovým výborem, absolvuje kandidát její ústní obhajobu na kolokviu otevřeném všem
řádným i hostujícím členům ČSPAP, kde jsou podrobněji probrány případné otázky tréninkových lektorů i dalších
přítomných. Na kolokviu
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musí být přítomni minimálně 3 trenéři, kteří po té předloží definitivní stanovisko tréninkovému výboru a ten obhajobu
odsouhlasí nebo vydá další doporučení.
MUDr. Dana Holubová, vedoucí skupinové sekce
PhDr. Luděk Vrba, garant skupinového výcviku v ČSPAP
V Praze 11.8.2012
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Pravidla výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii ve vzdělávacím institutu skupinové sekce ČSPAP
(schváleno Shromážděním řádných členů skupinové sekce ČSPAP dne 24.9.2002 a revidováno Shromážděním řádných
členů skupinové sekce dne 21.11.2003)
Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii je organizován podle zásad platných v příbuzných institucích v
zahraničí (zejména v Institute of Group Analysis v Kodani, v European Federation for Psychoanalytical Psychotherapy a
v European Group Analytic Training Institute Network) a je plně mezinárodně akceptován.
Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii provádí vzělávací institut skupinové sekce (dále VISS) České
společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (dále ČSPAP) prostřednictvím svých tréninkových skupinových
psychoterapeutů. Jejich seznam je veřejný a kandidátům výcviku k dispozici u vedoucího skupinové sekce.
Výcvikový program ve skupinové psychoanalytické psychoterapii probíhá podle následujících zásad:
1. Kandidát výcviku projeví svůj zájem o vstup do výcviku písemně a adresuje jej vedení skupinové sekce ČSPAP nebo
přímo vedení vzdělávacího institutu skupinové sekce (VISS) ČSPAP.
2. Vhodnost zařazení kandidáta do výcviku je posouzena dvěma tréninkovými skupinovými terapeuty, ke kterým je
kandidát pozván nezávisle k pohovorům. O přijetí do výcviku pak rozhodne tréninkový výbor VISS (sestávající z
tréninkových skupinových terapeutů) na svém nejbližším zasedání. Tréninkový výbor si v případě potřeby před svým
rozhodnutím vyžádá ještě třetí posouzení od dalšího tréninkového skupinového terapeuta. Při posouzení kandidáta se
přihlédne rovněž k jeho vzdělání a využitelnosti výcviku v jeho praxi. Předpokládá se příslušné vysokoškolské vzdělání
(psychologické či lékařské), výjimečně může být přijat i kandidát s jiným vzděláním a specializací nebo student. O
rozhodnutí tréninkového výboru je kandidát informován písemně vedoucím skupinové sekce. Na přijetí do výcviku není
nárok. Uchazeč, který do výcviku přijat nebyl, však může o přijetí požádat znovu s časovým odstupem dvou let.
Součástí vstupního řízení je poplatek ČSPAP, jehož výši stanovuje výbor skupinové sekce ČSPAP. Uchazeč, který byl do
výcviku přijat, je tím zároveň akceptován jako hostující člen ČSPAP a jeho přijetí do výcviku je zároveň podání
přihlášky do ČSPAP, kterou schválí nejbližší zasedání Shromáždění řádných členů sekce (SŘČS).
3. Samotný výcvik má tři části - sebezkušenostní, teoretickou a supervizní. Minimální doba celého výcviku je 6 let a
minimální celková skupinová zkušenost je 550 výcvikových hodin. Podmínkou absolvování výcviku je alespoň 85%
účast v každé části výcviku.
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Výcvik si hradí kandidát sám, cenu za jeho jednotlivé části určuje výbor sekce.
4. Sebezkušenostní část výcviku probíhá ve skupině vedené jedním skupinovým terapeutem . Minimální počet
výcvikových hodin je 350. Výcvik probíhá s frekvencí 1krát týdně jedna sese, nebo jedenkrát za 14 dní 2 sese (1 sese
představuje 2 výcvikové hodiny po 45 minutách) 10 měsíců v roce po dobu alespoň 3 až 4 let. Výcvik může být
organizován i blokově (například 8 sesí 1 x za 2 měsíce), nebo kombinovaně.
5. Teoretická část výcviku obsahuje 200 výukových hodin (1 výuková hodina je 45 minut) přednášek a seminářů z
psychoanalytické teorie a teorie a praxe skupinové psychoanalytické psychoterapie. Výuka je rozvržena do 2 let.
Kandidát může tuto část výcviku absolvovat i u zahraniční výcvikové instituce stejného zaměření a o nostrifikaci
takového vzdělání rozhodne na jeho žádost tréninkový výbor sekce. K účasti na teoretické části výcviku se může
kandidát přihlásit a toto vzdělávání zahájit po absolvování 100 hodin v sebezkušenostní části výcviku. Ukončení této
části výcviku se děje buď formou seminární či písemným ověřením znalostí.
6. Supervizní část výcviku může být zahájena na kandidátovu žádost nejdříve po absolvování poloviny
sebezkušenostní a teoretické části výcviku nebo později, například po ukončení zkušenostní části výcviku. Kandidát též
musí v průběhu supervizí úspěšně složit zkoušku z teorie a praxe skupinové práce. Žádost kandidáta o vstup do
supervize postoupenou prostřednictvím vedoucího skupinové sekce posoudí dva tréninkoví terapeuti formou pohovorů
a tréninkový výbor sekce na svém nejbližším zasedání zařazení kandidáta do supervize buď schválí nebo zamítne
zároveň s návrhem dalšího postupu (například odložení začátku supervizí). Výši poplatku za tato posouzení určí výbor

skupinové sekce. Supervize probíhá ve skupině a supervidována je práce kandidáta s jednou (popřípadě více)
skupinami pacientů, které se scházejí minimálně 1 x týdně na 1 sesi. Požadováno je alespoň 200 supervizních hodin
(po 45 minutách) po dobu minimálně 2 a půl roku. Supervizní sese probíhají zpravidla v blocích, např. s frekvencí 1x
za měsíc. Supervizorem nemůže být kandidátův skupinový analytik. Supervize může být zčásti či zcela absolvována u
zahraniční výcvikové instituce stejného zaměření a o jejím uznání (nostrifikaci) rozhodne tréninkový výbor sekce.
7. Zakončení výcviku: Po absolvování všech tří částí výcviku kandidát předloží svou písemnou závěrečnou práci v
rozsahu 15 až 20 stránek, ve které zpracuje jím zvolené teoretické téma a kazuistiku jedné ze supervidovaných
skupin.Tuto práci odevzdá vedoucímu skupinové sekce v počtu výtisků odpovídajícímu počtu členů tréninkového
výboru VISS. Vedoucí sekce ji předloží k posouzení příslušnému tréninkovému výboru (na hodnocení se nebude
účastnit kandidátův skupinový terapeut a jeho supervizoři) a při kladném hodnocení bude kandidát pozván k
závěrečnému kolokviu, kde tuto prácí obhájí. Kolokvium je veřejné, tj. přístupné všem členům ČSPAP a kandidátům. V
případě negativního posouzení práce navrhne tréninkový výbor kandidátovi další postup (např. pokračování v supervizi
s další skupinou) směřující k ukončení výcviku.
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Po úspěšném absolvování závěrečného kolokvia rozhodne příslušný tréninkový výbor sekce na nejbližším zasedání o
absolvování výcviku a vydá kandidátovi potvrzení, které ho opravňuje k provádění skupinově psychoterapeutické
praxe v ČR ev. i v cizině (v souladu s postupem v uznávání výcviků příslušnými mezinárodními institucemi).
Nejbližšímu shromáždění řádných členů skupinové sekce předloží její vedoucí návrh na změnu kandidátova členství z
hostujícího na řádné (ev. mimořádné) a SŘČ volbou o této možnosti rozhodne.
8. Vyloučení kandidáta z výcviku Tréninkový výbor sekce může vyloučit kandidáta z dalšího výcviku: o pokud neplní
povinnosti kandidáta, tj. neplatí stanovené částky za výcvik, nebo se dlouhodobě výcviku nezúčastňuje, nesloží
závěrečné zkoušky, nebo neuspěje u druhého, případně třetího kolokvia o pokud dojde u kandidáta k negativním
osobnostním změnám, které nebyly dříve rozpoznány nebo by mu v budoucnu znemožňovaly vykonávat povolání
skupinového terapeuta. O návrhu na vyloučení (který může podat každý řádný člen ČSPAP) hlasuje tréninkový výbor a
návrh musí být schválen 4/5 většinou všech přítomných členů výboru.
9. Procedurální pravidlo Všechna rozhodnutí příslušných orgánů se dějí formou hlasování přítomných členů
(požadována je nadpoloviční účast členů příslušného orgánu k zajištění usnášeníschopnosti) za použití non-reporting
systému. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů (s výjimkou bodu 8 těchto
pravidel).
V Praze dne 6.12.2003
PhDr. Luděk Vrba vedoucí skupinové sekce ČSPAP
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STANOVY
schválené 31.5.2002 s úpravou z 21.11.2003, 4.6.2004, 14.1.2005 a 24.11.2006 Nejnovější úprava schválena
shromážděním řádných členů dne 22.5.2009.
Hlava I Základní ustanovení Hlava II Poslání a cíle ČSPAP Hlava III Členství v ČSPAP, práva a povinnosti členů Hlava IV
Struktura ČSPAP Hlava V Vzdělávací instituty Hlava VI Shromáždění řádných členů ČSPAP Hlava VII Shromáždění
řádných členů sekce Hlava VIII Valná hromada Hlava IX Hospodaření Hlava X Závěrečná ustanovení
Hlava I Základní ustanovení
1. Název organizace je Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, o. s.
2. Adresa společnosti je Břehová 3, 110 00 Praha 1. Společnost působí na území České republiky.
3. Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, o.s. (dále ČSPAP) je dobrovolné zájmové a vzdělávací
sdružení občanů založené podle zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 3. 1990 o právu sdružovacím.
4. Pro účely těchto stanov psychoanalytická psychoterapie znamená psychoanalytickou psychoterapii s dospělými,
skupinami, dětmi a adolescenty, s páry a rodinami.
5. Pro účely těchto stanov psychoanalytická psychoterapie je specifický druh psychoterapie opírající se o
psychoanalytické teorie různých škol, které uznávají existenci nevědomí, přenosu, protipřenosu a v té či oné formě
považují interpretaci za důležitý nástroj léčby.
6. Pro účely těchto stanov psychoanalytická terapie je specifickým druhem terapie, která je hrazena zdravotními
pojišťovnami České republiky, nebo kterou si hradí pacient sám.
Hlava II Poslání a cíle ČSPAP
Článek 1
1. Cílem společnosti je pomáhat vývoji psychoanalytické psychoterapie a provádět výchovu a výcvik v
psychoanalytické psychoterapii.
2. Cílem je dále zakládat, rozvíjet a udržovat styky s českými a zahraničními společnostmi.
3. Cílem společnosti je stanovení a udržení
a. takových kritérií a pravidel výcviku v psychoanalytické psychoterapii, které formulovala poprvé the European
Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Health and related public services 10.3.1991 (a postupně upravila a
doplnila, naposledy 30.3.2001) a další příslušné
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mezinárodní instituce (European Group Analytic Training Institute Network - E.G.A.T.I.N.);
b. takových kritérií a pravidel, které budou v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami ministerstva zdravotnictví ČR.
4. Cílem je chránit standardy výchovy a výcviku psychoanalytických psychoterapeutů, které The Europian Federation
přijímá jako minimální kvalifikaci pro provádění psychoanalytické psychoterapie, pokud v budoucnu budou celostátně
(v České republice) platná minimální pravidla pro výcvik a provádění psychoanalytické psychoterapie měkčí.
5. Cílem je definovat etické zásady a závazná pravidla pro praxi psychoanalytické psychoterapie ve veřejném i
soukromém sektoru.
6. Cílem je dále zvyšovat informovanost o psychoanalytické psychoterapii mezi profesionály, ve správních orgánech
zdravotnických i nezdravotnických, v legislativních institucích a ve veřejnosti.
7. Cílem je dále podporovat výzkum v psychoanalytické psychoterapii.
8. Cílem je podporovat komunikaci mezi psychoanalytickými psychoterapeuty a psychoanalytiky v České republice a
mimo ni prostřednictvím publikací, informačních buletinů, vědeckých konferencí a jiných prostředků informace a
komunikace.

9. Cílem je stát se garantem psychoterapeutického vzdělávání a být akreditovanou společností pro vzdělání a výcvik v
psychoanalytické psychoterapii v ČR a spolupracovat v tomto směru s min zdrav. ČR, Institutem pro další vzdělávání
ve zdravotnictví - IPVZ, Českou psychoterapeutickou společností - ČPS při ČLS JEP.
Článek 2
1. Za účelem provádění a dosahování výše jmenovaných cílů si Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
ukládá:
a. Vytvořit vzdělávací instituce pro získávání, uchovávání a rozšiřování informací a poznatků , které se týkají
psychoanalytické psychoterapie a psychoanalýzy.
b. Založit, provádět, organizovat a financovat provádění studií, vytváření publikací - jejich výrobu i rozšiřování,
vytváření, výrobu a rozšiřování periodik, informačních letáků ve spolupráci se svými vzdělávacími instituty.
2. Navrhovat, organizovat a zajišťovat konference, setkání, přednášky, semináře.
3. Kupovat, pronajímat nebo dostávat nebo jinak získávat movitý a nemovitý majetek.
4. Získávat peníze prostřednictvím členských příspěvků výukových, přednáškových nebo jiných aktivit.
Hlava III Členství v ČSPAP, práva a povinnosti členů
Článek 3
1. Členství v ČSPAP je rozlišeno do 4 úrovní:
a. řádné členství lze získat jen na základě ukončeného vzdělání v psychoanalytické psychoterapii (viz Hlava 5 a Přílohy
- Pravidla
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výcviku) a nejméně tříleté praxe v psychoanalytické psychoterapii. Do této doby praxe je možné započíst i dobu
strávenou při práci s pacienty za probíhající supervize jako součásti vzdělávacího programu příslušného vzdělávacího
institutu.
b. mimořádné členství se přiznává absolventům výcviku, kteří však nesplňují podmínku dostatečné praxe či dostatečné
klinické zkušenosti. Mimořádné členství je také možno přiznat osobám, které mají dlouholetou zkušenost s
vykonáváním psychoanalytické psychoterapie, ale nesplňují kritéria pro statut řádného člena.
c. hostující členství získává kandidát výcviku tím, že je přijat do výcviku.
d. čestné členství je vyhrazeno pro významné osobnosti psychoanalytické psychoterapie či psychoanalýzy z ČR či ze
zahraničí a nelze o něj žádat.
2. O hostujícím, mimořádném a řádném členství rozhoduje ve své kompetenci příslušná sekce na zasedání SŘČS, o
členství čestném SŘČ.
3. SŘČS, popř. SŘČ může ukončit individuální členství v ČSPAP tehdy, pokud člen ČSPAP neplní povinnosti
individuálního člena. O takovém návrhu musí rozhodnout dvoutřetinová většina přítomných členů.
Článek 4 Povinnosti individuálního člena
a. dodržovat stanovy ČSPAP a respektovat její programové zásady ve vlastní činnosti
b. platit členské příspěvky a ostatní platby ve prospěch ČSPAP v termínech a výši stanovených ČSPAP
c. řádně vykonávat funkce, do kterých je člen v rámci ČSPAP jmenován
d. hájit zájmy a poslání ČSPAP a vlastní činností a jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu v České republice i v
zahraničí
e. aktivně pomáhat zvyšování obecné a odborné úrovně ostatních členů ČSPAP
Článek 5 Práva řádného a čestného člena
a. účastnit se veškeré odborné činnosti ČSPAP, využívat informace, stanoviska, posudky, expertízy, odborné publikace
a další služby a výhody v rámci činnosti ČSPAP
b. požadovat informace o akcích ČSPAP i o akcích partnerských organizací v zahraničí
c. předkládat návrhy na uspořádání odborných nebo výchovně vzdělávacích akcí, příp. rekvalifikačních kursů ve sféře
působnosti ČSPAP
d. požadovat odbornou pomoc ve sféře působnosti ČSPAP
e. využívat zkušeností, poznatků a materiálů získaných z mezinárodních styků ČSPAP
f. volit členy vedení své sekce a členy koordinačního výboru ČSPAP
g. předkládat návrhy na změny stanov ČSPAP
Článek 6 Práva mimořádného a hostujícího člena
a. účastnit se činnosti ČSPAP v rámci vymezeném pro jednotlivé akce pověřenými řádnými členy
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b. požadovat informace o aktivitách ČSPAP i o akcích partnerských organizací doma i v zahraničí
c. předkládat návrhy na uspořádání popularizačních a vzdělávacích akcí pro veřejnost a pro příbuzné obory
d. využívat odbornou pomoc ve sféře působnosti ČSPAP
Hlava IV Struktura ČSPAP
1. ČSPAP je rozčleněna do čtyř sekcí: sekce individuální psychoanalytické psychoterapie, sekce skupinové
psychoanalytické psychoterapie, sekce psychoanalytické psychoterapie dětí a adolescentů a sekce psychoanalytické
psychoterapie párů a rodin.
2. Jednotlivé sekce jsou samostatné ve vytváření programů své činností v rámci cílů a Stanov ČSPAP. Vytvářejí si
prostřednictvím svých vzdělávacích institutů pravidla výcviku a požadavky na kandidáty výcviku. U těch institutů,
které nemají požadovaný minimální počet členů, tato pravidla podléhají výlučnému schválení SŘČ.
3. Každá sekce má svůj organizační výbor složený ze 3 řádných členů ČSPAP, který je volen na shromáždění řádných
členů sekce (SŘČS) na 3 roky.
4. Koordinační výbor ČSPAP je tvořen koordinátorem, vedoucími jednotlivých sekcí (v případě jejich nepřítomnosti
jejich zástupci), pokladníkem a revizorem. Funkční období koordinačního výboru ČSPAP je tříleté. Koordinátora,
pokladníka a revizora volí na celé tříleté období Shromáždění řádných členů (SŘČ). Koordinační výbor se ujímá své
funkce okamžikem zvolení koordinátora, pokladníka a revizora na SŘČ.
5. Koordinační výbor má právo kooptovat během svého volebního období další členy k plnění specifických úkolů
ČSPAP. Počet kooptovaných členů nesmí přesáhnout počet dvou a kooptovaní členové musí být ve funkci potvrzeni
nejbližším SŘČ.
6. ČSPAP dle potřeby vytváří samostatné (regionální) pobočky. Jejich pravomoci upraví SŘČ.
7. Každý individuální člen může být členem více sekcí či pracovních seskupení.
8. Revizor ČSPAP je členem koordinačního výboru ČSPAP bez hlasovacího práva. Je odpovědný pouze SŘČ.

9. ČSPAP, resp. jednotlivé sekce si pro plnění svých vzdělávacích funkcí zřizují zvláštní pracovní uskupení - vzdělávací
instituty (VI).
Hlava V Vzdělávací instituty
1. Jednotlivé sekce vytvářejí pro plnění svých výcvikových, vzdělávacích a výukových cílů zvláštní uskupení vzdělávací instituty (VI).
2. Vzdělávací instituty jsou tvořeny tréninkovými terapeuty příslušných specializací (individuální, skupinové, dětské,
párové a rodinné). VI musí mít minimálně 3 členy, aby mohl zcela samostatně plnit všechny své úkoly, zejména
stanovovat pravidla výcviku.
3. Tréninkoví terapeuti jsou voleni a odvoláváni Shromážděním řádných členů příslušné sekce (SŘČS). Jejich
povinností je trénovat kandidáty, aktivně se účastnit činnosti příslušného vzdělávacího institutu a účastnit se teoretické
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výuky kandidátů výcviku. Neplnění těchto povinností je důvodem k jejich odvolání z funkce tréninkového terapeuta.
4. Vzdělávací institut si ze svého středu zvolí svého vedoucího, který ho reprezentuje v rámci ČSPAP i navenek. Při
větším počtu členů si může vzdělávací institut zvolit i více funkcionářů (např. vedoucího, jeho zástupce a jednatele
odpovědného za finance).
5. Vzdělávací institut stanovuje pravidla výcviku svých kandidátů, stejně jako pravidla pro jejich výběr, odpovídá za
průběh celého výcviku a vzdělávání a v jeho závěru vystavuje osvědčení o jeho absolvování. O přijetí takového
výcvikového programu rozhoduje shromáždění řádných členů sekce. O přijetí výcvikového programu institutu, který
nemá dostatečný počet členů pro své samostatné rozhodování, rozhoduje SŘČ celé ČSPAP.
6. Hospodářská činnost VI je řízena vedením příslušné sekce a kontrolována Výborem ČSPAP a revizorem ČSPAP.
Hlavním příjmem VI je příjem z plateb kandidátů za výcvik a výuku (viz Hlava 9, čl. 3).
7. Tréninkoví psychoterapeuti jsou vázáni mlčenlivostí o soukromých záležitostech kandidátů psychoanalytické
psychoterapie, a to i před členy organizačního výboru své sekce či Koordinačního výboru ČSPAP.
Hlava VI Shromáždění řádných členů ČSPAP
1. Nejvyšším orgánem ČSPAP je shromáždění řádných členů (SŘČ). Je svoláváno koordinačním výborem nejméně
jedenkrát za rok. Mimořádné svolání SŘČ může iniciovat alespoň 1/3 řádných členů, nebo vznést požadavek může
alespoň jedna ze sekcí. Koordinační výbor ČSPAP je v obou případech povinen SŘČ svolat nejpozději ve lhůtě dvou
měsíců.
2. SŘČ je usnášeníschopná při účasti alespoň poloviny řádných členů. Pokud se nesejde potřebný počet členů,
koordinátor stanoví ve lhůtě cca jednoho měsíce nový termín. Na tomto opakovaném SŘČ rozhoduje vždy nadpoloviční
většina z přítomných členů.
3. SŘČ má právo měnit Stanovy ČSPAP, volit některé členy koordinačního výboru (tj. koordinátora, pokladníka a
revizora), a to na dobu 3 let.Kromě toho SŘČ volí a odvolává na návrh vzdělávacích institutů jednotlivých sekcí, které
nemají potřebný počet minimální počet členů, tréninkové terapeuty, přiznává či odebírá čestné členství. Může z
podnětu kteréhokoli řádného člena projednávat i jiné otázky, např. podněty pro práci jednotlivých sekcí, vzdělávacích
institutů. SŘČ je odvolacím orgánem proti rozhodnutí SŘČS.
4. Z rozhodnutí koordinátora je možné provést hlasování o libovolné otázce - s výjimkou personálních otázek - týkající
se činnosti ČSPAP, anebo dokončit hlasování, na které se nesešlo potřený počet členů, elektronickou formou. V případě
dokončení hlasování zajistí koordinátor jeho pokračování elektronickou formou do jednoho týdne od schůze řádných
členů ČSPAP, na níž se nesešel potřebný počet hlasů. Hlasování elektronickou formou vyhlašuje koordinátor tímto
způsobem: všem řádným členům ČSPAP zašle hlasovací lístky s textem skutečnosti, o níž se bude hlasovat, spolu s
žádostí o potvrzení doručení a s uvedením data o ukončení hlasování, čímž je hlasování elektronickou formou
zahájeno. Výkon hlasovacího práva a vrácení hlasovacího lístku s hlasem pro nebo proti lze uskutečnit do dvou týdnů
od zahájení hlasování. Potřebné kvórum se stanovuje podle počtu vrácených doručenek. Koordinátor zodpovídá za
úplnost, správnost a spravedlivý
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průběh hlasování . Jeho výsledek zašle všem řádným členů ČSPAP do třiceti dnů od zahájení hlasování a uveřejní ho
na webových stránkách ČSPAP.
5. Mezi jednotlivými SŘČ je nejvyšším orgánem ČSPAP koordinační výbor ČSPAP.
Hlava VII Shromáždění řádných členů sekce
1. Shromáždění řádných členů sekce (SŘČS) je nejvyšším orgánem sekce. Je svoláváno organizačním výborem sekce
nejméně jednou ročně. SŘČS je usnášeníschopné při účasti alespoň poloviny řádných členů sekce. Pokud se nesejde
potřebný počet členů, vedoucí sekce stanoví ve lhůtě cca jednoho měsíce náhradní termín a na tomto opakovaném
SŘČŠ pak rozhoduje o všech otázkách nadpoloviční většina z přítomných členů.
2. SŘČŠ volí členy svého organizačního výboru na tři roky, přičemž volební období je shodné s volebním obdobím
koordinačního výboru ČSPAP, konstatuje hostující členství a přiznává a odebírá řádné a mimořádné členství, schvaluje
či odvolává tréninkové terapeuty sekce, schvaluje výcvikový program sekce včetně toho, jak bude uskutečňován (tj.
rozhoduje o kompetencích výcvikového institutu, či více institutů, pokud bude přiměřené výcvikový program
uskutečňovat pomocí více vzdělávacích institucí).
3. Schůze řádných členů sekce volí nadpoloviční většinou všech členů sekce delegáty, kteří sekci zastupují v EFPP po
celé tříleté volební období.
4. Z rozhodnutí vedoucího sekce je možné provést hlasování o libovolné otázce - s výjimkou personálních otázek týkající se činnosti sekce, anebo dokončit hlasování, na které se nesešlo potřebný počet členů, elektronickou formou. V
případě dokončení hlasování zajistí vedoucí sekce jeho pokračování elektronickou formou do jednoho týdne od schůze
řádných členů sekce, na níž se nesešel potřebný počet hlasů. Hlasování elektronickou formou vyhlašuje vedoucí sekce
tímto způsobem: všem řádným členům sekce zašle hlasovací lístky s textem skutečnosti, o níž se bude hlasovat, spolu
s žádostí o potvrzení doručení a s uvedením data o ukončení hlasování, čímž je hlasování elektronickou formou
zahájeno. Výkon hlasovacího práva a vrácení hlasovacího lístku s hlasem pro nebo proti lze uskutečnit pouze do dvou
týdnů od zahájení hlasování. Potřebné kvórum se stanovuje podle počtu vrácených doručenek.Vedoucí sekce
zodpovídá za úplnost, správnost a spravedlivý průběh hlasování. Jeho výsledek zašle emailem všem členům sekce do
třiceti dnů od zahájení hlasování a uveřejní ho na webových stránkách ČSPAP.
5. Mezi jednotlivými SŘČS je nejvyšším orgánem sekce organizační výbor sekce
Hlava VIII Valná hromada
1. Valnou hromadu všech členů (řádných, mimořádných, hostujících i čestných) ČSPAP svolává koordinační výbor
ČSPAP nejméně jedenkrát za své volební období, zpravidla však častěji, např. v souvislosti s SŘČ.

2. Náplní valné hromady může být program a zaměření činnosti ČSPAP, rozbor aktivit za uplynulé období a další
otázky činnosti ČSPAP včetně hospodářských.
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Hlava IX Hospodaření ČSPAP
1. Majetek ČSPAP tvoří hmotné statky a finanční prostředky. ČSPAP hospodaří s tímto majetkem v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.
2. Příjmy ČSPAP:
a. individuální členské příspěvky
b. příjmy z vlastní odborné činnosti
c. příjmy z hospodářské a podnikatelské činnosti
d. dotace, subvence a dary cizích subjektů
3. Rozdělení kompetencí: Příjmy z členských příspěvků a z hospodářské a podnikatelské činnosti ČSPAP, stejně jako
dary, subvence či dotace adresované ČSPAP jsou příjmem celé ČSPAP a za hospodaření odpovídá Koordinační výbor
ČSPAP. Příjmy z vlastní odborné činnosti sekcí, tj. zejména příjmy vzdělávacích institutů z výcviku a vzdělávání
kandidátů jsou příjmy jednotlivých sekcí, resp. jejich institutů. Podle stejného klíče se řídí i kompetence s nakládáním
s financemi mezi ČSPAP a jednotlivými sekcemi.
4. Výši členských příspěvků a způsob jejich vybírání stanoví SŘČ. Zpravidla stanoví jinou výši členských příspěvků pro
členy hostující a pro členy řádné, event. mimořádné.
Hlava X Závěrečná ustanovení
1. Právní subjektivitu má ČSPAP jako celek.
2. Činnost ČSPAP je řízena koordinačním výborem, který je nejvyšším orgánem mezi konáními SŘČ. Koordinační výbor
se řídí usneseními SŘČ.
3. Jednotlivé sekce jsou samostatné při řízení své činnosti, stanovování svých priorit, řízení svých vzdělávacích
institutů a hospodaření se svými prostředky.
4. Jménem ČSPAP jsou oprávněni jednat koordinátor ČSPAP a pokladník. Jménem svých sekcí jejich vedoucí, za
vzdělávací instituty jejich vedoucí.
5. Tyto Stanovy mohou být změněny pouze usnesením SŘČ a ke schválení je potřeba dvoutřetinové většiny
přítomných. Pravidla výcviku v jednotlivých sekcích mohou být změněna usnesením shromáždění řádných členů
jednotlivých sekcí (SŘČS) nadpoloviční většinou přítomných.
6. Veškerá hlasování v orgánech Společnosti vyžadují účast nadpoloviční většiny všech členů (s výjimkou náhradního
SŘČ - Hlava 6, bod 2 a náhradního SŘČS - Hlava 7, bod 1 a hlasování o vyloučení člena - Hlava 3, bod 3) a pro
schválení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů. Při hlasování o zániku ČSPAP je potřeba 2/3 většiny přítomných.
Text Stanov schválilo shromáždění řádných členů ČSPAP dne 31.5.2002, hl. III, bod 4b) upravilo SŘČ 21.11.2003,
4.6.2004, 14.1.2005 a 24.11.2006 Poslední úprava ze dne 22.5.2009 Za správnost zápisu ručí:
Mgr. Lucie Lucká koordinátor ČSPAP
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Smlouva o účasti v komplexním vzdělávacím programu v psychoterapii pro zdravotnictví – psychoterapeutickém
výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii
Smluvní strany
Organizátor
Název: Skupinová sekce ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii)
Sídlo: Břehová 3, 110 00 Praha 1
IČO: 49626990; www.cspap.cz
e-mail: info@cspap.cz, secretary@cspap.cz
zastoupená vedoucím sekce:
MUDr. Dana Holubová
tel.: 608070639
(dále jen ČSPAP)
Kandidát výcviku (dále jen „kandidát“)
Jméno:
RČ:
Adresa:
e-mail:
telefon:
spolu dnešního dne uzavřeli tuto
„SMLOUVU O ÚČASTI V PSYCHOTERAPEUTICKÉM VÝCVIKU“
I. Předmět smlouvy
1) Předmětem této smlouvy je účast v komplexním vzdělávacím programu v psychoterapii - výcviku ve skupinové
psychoanalytické psychoterapii (dále jen „výcvik“).
2) Výcvik je určen pro zájemce o úplné vzdělání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii a je schválen Českou
psychoterapeutickou společností ČLS JEP. Výcvik se dále řídí standardy EFPP („European federation for psychoanalytic
psychotherapy in public sector“), které je ČSPAP řádným členem, a je touto společností uznáván.
3) Průběh výcviku se řídí „Pravidly výcviku“, jejich aktuální znění tvoří přílohu č.1 této smlouvy a zároveň jsou trvale
zveřejněna na stránkách společnosti www.cspap.cz s datem poslední změny. Účastník potvrdí svým podpisem přílohy
č.1, že je s nimi seznámen. Změna pravidel výcviku je v kompetenci tréninkového výboru skupinové sekce. Změna je
po té uveřejněna na stránkách společnosti.
4) Výcvik je organizován formou hostujícího členství v odborné společnosti pořádající výcvik, v ČSPAP. Výcvik není
možné absolvovat bez tohoto členství po celou dobu jeho trvání. Práva a povinnosti hostujícího člena = kandidáta
výcviku - a odborné společnosti ČSPAP upravují Stanovy ČSPAP. Aktuální znění stanov tvoří přílohu č.2 této smlouvy,
účastník potvrdí svým podpisem přílohy č. 2, že je s nimi seznámen. Stanovy společnosti jsou dále trvale zveřejněny
na internetových stránkách společnosti v aktuálním znění s datem poslední změny: www.cspap.cz. Změna stanov je v
kompetenci schůze řádných členů společnosti. O změně stanov ČSPAP všechny své členy informuje e-mailem s

potvrzením o doručení zprávy na poskytnuté adresy e-mailové. ČSPAP nedopovídá za nemožnost doručit zprávu
členovi, který neposkytl aktuální a funkční e-mailovou adresu.
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II. Souhlas se zprávou, zpracováním a uchováním osobních údajů
1) Podpisem této smlouvy potvrzuji, že souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č.101/2000Sb. „O ochraně
osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů, společnost ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou
psychoterapii) se sídlem Břehová 3, 110 00 Praha 1; IČO: 49626990, www.cspap.cz; zpracovávala mnou poskytnuté
osobní údaje obsažené v mé osobní kartě, a to výhradně a pouze pro účely vedení mého výcviku a spravování mého
členství v ČSPAP. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro tyto účely a to až do odvolání
písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním mohu
kdykoliv odvolat písemnou formou.
2) Kandidát bere na vědomí, že v zájmu vedení svého výcviku a po dobu svého souhlasu se zpracováním osobních
údajů, je povinen aktivně sdělovat všechny změny svých osobních údajů, zejména korespondenční a e-mailovou
adresu, neprodleně sekretářce společnosti na: secretary@cspap.cz. ČSPAP neručí za jakékoliv těžkosti a prodlevy ve
výcviku vzniklé kandidátovi tím, že nebyl dostatečně informován, pokud neposkytl ČSPAP platnou, funkční
korespondenční a e-mailovou adresu.
III. Závazky ČSPAP
1) Skupinová sekce ČSPAP se zavazuje vést výcvik uvedený v článku I. této smlouvy za podmínek, které jsou určeny
Stanovami ČSPAP a Pravidly výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii v ČSPAP (viz příloha č1 a č.2).
2) Skupinová sekce ČSPAP se zavazuje dodržovat ustanovení etického kodexu ČPS ČLS-JEP
3) ČSPAP si vyhrazuje právo z výjimečných důvodů (nenadálé technické nebo zdravotní důvody, kdy není možné
zajistit odpovídající náhradní prostory nebo jiného lektora) přeložit konání jednotlivého setkání na nejbližší možný
náhradní termín, o této změně budou účastníci včas informováni e-mailem.
IV. Povinnosti kandidáta a podmínky absolvování výcviku (získání certifikátu)
1) Jsou určeny Stanovami ČSPAP a Pravidly výcviku individuální sekce ČSPAP.
2) Po úspěšném absolvování celého výcviku obdrží účastník od ČSPAP Certifikát potvrzující toto absolvování.
3) Absolvováním celého výcviku a po schválení schůzí žádných členů ČSPAP, se stává kandidát řádným členem
odborné společnosti ČSPAP. Toto členství pro něj není nadále povinné (jako po dobu trvání výcviku), může je na
vlastní žádost kdykoliv ukončit.
4) Pokud kandidát ukončí některou z prvních dvou částí výcviku (sebezkušenost, teorie) a rozhodne se jej přerušit a
dále nepokračovat, může požádat vedoucího skupinové sekce o potvrzení dosud úspěšně a úplně absolvované části.
Jejich úplnost a úspěšnost absolvování posoudí tréninkový výbor skupinové sekce. V případě souhlasu tréninkového
výboru mohou kandidátovi tyto části být samostatně potvrzeny. Toto potvrzení není certifikátem o absolvování
výcviku.
5) Kandidát se zavazuje dodržovat ustanovení Etického kodexu České psychoterapeutické společnosti ČLS – JEP.
Zavazuje se udržovat naprostou diskrétnost o skutečnostech, se kterými se během všech fází výcviku setká
(informace, které se dozvídá od ostatních kandidátů či pacientů ve skupině, z kazuistik a supervidované práce kolegů,
atd.) a to i po ukončení vzdělávacího programu.
V. Trvání smluvního vztahu
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti podpisem obou stran. Doba potřebná k úspěšnému
absolvování výcviku je individuální a závisí jak na možnostech kandidáta, tak na možnostech ČSPAP (frekvence
otevírání jednotlivých výcvikových bloků podle počtu přihlášených kandidátů). ČSPAP negarantuje kandidátovi termín
možného dokončení výcviku.
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2) Smlouva je automaticky ukončena splněním svého účelu, tj. splněním všech podmínek výcviku a získáním
certifikátu o jeho absolvování
3) Smlouvu je možné ukončit dohodou obou stran.
4) Vypovězení smlouvy ze strany kandidáta: kandidát je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu
s tím, že výpovědní doba končí poslední výcvikovou hodinou již předepsané (fakturované), probíhající části výcviku. V
takovém případě nemá kandidát nárok na vrácení smluvní ceny za výcvikové hodiny zahrnuté do této probíhající části
výcviku.
5) Přerušení výcviku na žádost kandidáta: kandidát může písemně požádat vedoucího sekce o přerušení právě
probíhající fáze výcviku. V žádosti uvede důvody, které jej k přerušení vedou. Podmínkou je zaplacená smluvní cena za
již předepsanou (nebo fakturovanou) část probíhající fáze výcviku. O přerušení výcviku, nároku na vrácení částky za
nevyčerpané výcvikové hodiny a o dalším pokračování ve výcviku, rozhodne v takovém případě tréninkový výbor a
vedení skupinové sekce ČSPAP. Po přerušení delším než 2 roky je kandidát povinen absolvovat znovu přijímací řízení
do sebezkušenostní nebo supervizní části výcviku, pokud přerušil tyto části.
6) Skončení smluvního vztahu z důvodů hrubého porušení závazků na straně ČSPAP: Kandidát má nárok na vrácení
přeplatku smluvní ceny za výcvikové hodiny, které se neuskutečnily z důvodu porušení povinností, a to do 30 dnů od
ukončení smluvního vztahu
7) Vypovězení smlouvy ze strany ČSPAP: podmínky a postup vyloučení kandidáta z výcviku jsou určeny Pravidly
výcviku, podmínky a postup vyloučení člena ze společnosti jsou určeny Stanovami ČSPAP. Pokud dojde k vyloučení
kandidáta jako hostujícího člena z ČSPAP, je tím zároveň vyloučen i z výcviku a naopak.
8) Vypovězení smlouvy ze strany ČSPAP pro neplnění platebních podmínek podle části VI, odst.8
9) Vypovězení smlouvy ze strany ČSPAP z důvodu skutečností uvedených v části VII. této smlouvy
VI. Platební podmínky
1) Smluvní cena za přijímací řízení do výcviku a společnosti může být průběžně upravována. (aktuální výše je 1200,Kč), zahrnuje 2 nebo více vstupních pohovorů u tréninkových terapeutů sekce, podle požadavků tréninkového výboru.
2) Smluvní cena sebezkušenostní části výcviku může být průběžně upravována. Je určena:
- cenou za 1 výcvikovou hodinu skupinové psychoanalytické psychoterapie (45minut), jejíž výši určuje schůze řádných
členů skupinové sekce ČSPAP. Je následně zveřejněna v interní části webu ČSPAP, přístupné členům a kandidátům
ČSPAP. Aktuálně je její výše 200,-Kč.
- celkovým počtem absolvovaných výcvikových hodin skupinové psychoanalytické psychoterapie, který se řídí
minimálními požadavky dle pravidel výcviku (360) a uzavřením psychoterapeutického procesu po shodě kandidáta a

jeho tréninkového analytika. Proces sebezkušenostní psychoanalytické psychoterapie může tedy vyžadovat více
sebezkušenostních hodin, než je stanovené minimum.
3) Smluvní cena teoretické části, která je dle pravidel výcviku rozdělena do 2 přednáškových cyklů, je znovu
stanovena při každém novém otevření přednáškového cyklu.
- smluvní cenu 1. cyklu přednášek určuje koordinační výbor ČSPAP, její aktuální výše je zveřejněna vždy v pozvánce
na teoretický cyklus. (Aktuální cena této části je 9.600,-Kč)
- smluvní cenu 2. cyklu teoretických přednášek určuje výcvikový institut IGA, který pro ČSPAP tuto část výcviku
zajišťuje. Kandidáti ve výcviku u ČSPAP nemají nárok na členskou slevu, kterou poskytuje IGA svým členům. (Aktuální
cena této části je 10.400,-Kč)
6) Smluvní cena supervizní části může být průběžně upravována, je určena
- cenou za supervizní hodinu (45minut), kterou určuje schůze řádných členů skupinové sekce ČSPAP. Je následně
zveřejněna v interní části webu ČSPAP, přístupné členům a kandidátům ČSPAP. (Aktuálně je její výše 200,-Kč.)
- celkovým počtem absolvovaných hodin supervize, který se řídí požadovaným minimálním počtem hodin dle pravidel
výcviku (200 hodin) a průběhem supervizního procesu, který je
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ukončen po dohodě mezi kandidátem a supervizorem. Proces supervize psychoanalytické psychoterapie může tedy
vyžadovat více supervizních hodin, než je stanovené minimum.
7) Účastník nemá nárok na vrácení smluvní ceny za hodiny výcviku, kterých se neúčastnil, a to bez ohledu na důvod
jeho neúčasti.
8) Smluvní cena za právě probíhající sebezkušenostní nebo teoretickou fázi výcviku je předepisována (po dohodě
fakturována) 2x ročně a je splatná jednorázově vždy před začátkem té části výcviku, za kterou je stanovena. Smluvní
cena za teoretickou část výcviku je předepisována vždy za celý cyklus (přibližně 1 rok), do nějž je kandidát přihlášen.
O výjimky z tohoto platebního režimu je třeba požádat vedoucího skupinové sekce minimálně 15 dní před splatností
částek, rozhodne o nich tréninkový výbor spolu s vedením sekce.
9) V případě prodlení s úhradou smluvní ceny přesahující 60 dní, aniž kandidát požádal o změnu platebního režimu a
tato žádost by byla aktuálně projednávána, je ČSPAP oprávněna vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností.
VII. Zvláštní ujednání
1) ČSPAP si vyhrazuje právo ukončit výcvik kandidáta, pokud u něj nastanou osobnostní změny nebo zdravotní obtíže,
které nebyly dříve rozpoznány a které by mu v budoucnu znemožňovaly vykonávat povolání skupinového terapeuta
nebo by při dalším pokračování ve výcviku ohrožovaly kandidáta samotného. O ukončení výcviku z tohoto důvodu
rozhoduje tréninkový výbor sekce podle pravidel výcviku a stanov společnosti pro personální otázky.
VIII Závěrečná ujednání
1) Případné změny smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku.
2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. ČSPAP i účastník obdrželi každý po jednom.
V Praze dne: ………………………………………………….
………………………………………. …………………………………. za ČSPAP Kandidát výcviku
MUDr. Dana Holubová
vedoucí skupinové sekce
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP
(člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii – EFPP; člen ČPS ČLS JEP),
www.cspap.cz; Břehová 3, 110 00 Praha 1 – Josefov
Skupinová sekce – trenér, supervizor
PhDr. Václav Buriánek
curriculum vitae:
Vzdělání: psychologie FFUK Praha
Praxe: Od roku 1975 v oboru klinická psychologie
od roku 1976 na poliklinice v Klimentské ul.,Praha
od roku 1992 v Psychoterapeutickém středisku v Břehové, Praha
Celková doba praxe: 28 let
Osvědčení: Speciální průprava v klinické psychologii – ILF, 1984
Funkční specializace v systematické psychoterapii – IPVZ, 1998
Výcviky: ve skupině a v Balintovské supervizi (Mrázek, Růžička), 1981-1984
Psychoanalýza (Příhoda), supervize ( Vacková, Fischelová, Šebek),
1984 – 1996
Skupinová analýza: IGA-Kodaň, skupina (M.-A. Waghtmann),
supervize (Lindhardt, Friis), 1995 – 2001.
Členství:
Člen České psychoanalytické společnosti a IPA
Člen EFPP (Evropská federace pro psychoanalytiskou psychoterapii)
v individální a skupinové sekci .
Funkce ve výcvikových společnostech:
Vice-president CSP 2002-2003
Vedoucí individ. Sekce v ČSPAP
Vedení výcviků a supervizí:
Od roku 1984 vedení Balintovských skupin a vedení výcviku Balintovských
vedoucích (Praha, Bratislava, Pardubice).
Vedení výcvikových skupin v komunitách A.Šimka aj.Růžičky.
Vedení výcvikové psychoanalyticko psychoterapeutické skupiny (ČSPAP)
Vedení skupinové supervize pro kandidáty skupinového výcviku
Vedení large group (s Klímovou)
Vedení individuálních výcviků v ČSPAP od roku 1992
Vedení individuálních supervizí v ČSPA.
Vedení supervizních kazuistických seminářů pro kandidáty individuálního
výcviku v ČSPAP.
Přednášková činnost:

Přednášky obecné teorie a techniky pro individuální i skupinové kandidáty
v rámci ČSPAP, ČPS a Aplikované psychoanalýzy.
Příležitostné přednášky (pro IPVZ, pro společnost S.Freuda v Příboře, na KlinickoPsychologickém dni, atd).
Dříve přednášky ve výuce zdravotních sester.
Publikační činnost:
Recenze v Revue psychoanalytické psychoterapie.
Úvodní polemický článek a editace čísla Revue věnovanému skupinové analýze
v roce 2001
Úvodní článek ke knize P.Mollona(2000)
Fakta a dojmy(psychoanalytický průvodce rodným krajem S.Freuda) (kniha)(2006
PhDr. Václav Buriánek
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP
(člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii – EFPP; člen ČPS ČLS JEP),
www.cspap.cz; Břehová 3, 110 00 Praha 1 – Josefov
Skupinová sekce – trenér, supervizor
MUDr. Dana Kárová
Profesní životopis:
V roce 1982 jsem promovala na lékařské fakultě v Praze.
Od roku 1985 do roku 1991 jsem pracovala v PL Lnáře jako psychiatr.
V letech 1991 až 1999 jsem pracovala v Denní sanatoriu Horní Palata, v posledních letech jako vedoucí lékařka
psychoterapeutického programu.
V roce 1991 jsem atestovala z psychiatrie.
V roce 1998 jsem kolokviem ukončila svůj výcvik v ČSPAP ve skupinové psychoanalytické psychoterapii a stala se
řádným členem.
V roce 1999 jsem složila zkoušku z funkční specializace v psychoterapii.
V letech 1999 až 2003 jsem žila v New Yorku.
Účastnila jsem se práce v socioterapeutického programu pro pacienty s posttraumatickou stresovou poruchou.
Navštěvovala jsem semináře psychosomatického oddělení na Columbia University a arteterapeutického oddělení na
New York University.
2003 jsem pracovala na Psychosomatické klinice Patočkova jako psychoterapeut a psychiatr.
Od roku 2004 pracuji v Psychoterapeutickém středisku Břehová jako psychoterapeut a psychiatr.
Byla jsem skupinovou terapeutkou ve dvou výcvikových skupinách SUR s arteterapeutickým zaměřením.
V letech 2004 až 2011 jsem byla vedoucí skupinové sekce ČSPAP.
Podílím se na aktivitách společnosti, pořádání seminářů psychoanalytického myšlení a výukovém programu pro
kandidáty společnosti.
Jsem delegátkou EFPP za skupinovou sekci a účastním se konferencí EFPP.
Od roku 2011 vedu tréninkovou výcvikovou skupinu ČSPAP.
V Praze 10.8. 2012 MUDr.Dana Kárová
Brandejsova 467
Praha 6, Nebušice
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP
(člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii – EFPP; člen ČPS ČLS JEP),
www.cspap.cz; Břehová 3, 110 00 Praha 1 – Josefov
Skupinová sekce – trenér, supervizor
Mgr. HELENA KLÍMOVÁ
Profesní životopis:
• 1937- narozena v Praze
• 1960 - promovala na FFUK, obor čeština, dipl.práce: „Literatura z bran smrti“ téma: psychologické podmínky přežití
za Holokaustu
• 1962-68 redaktorka Literárních novin, pověřena psaním a redigováním textů s psychologickou a společenskou
tematikou
• 1966 vydala knížku: Nechte maličkých přijíti aneb: civilizace versus děti? (nakl.Čs. Spisovatel), téma: nebezpečí
citové deprivace při rané kolekt.výchově, význam a podstata péče mateřské
• 1968-70 stáž v Sociol. ústavu ČSAV (s pauzou 7 měsíců v USA)
• 1970-81 pro občanské postoje bez možnosti trvalého zaměstnání, práce na smlouvy o dílo, mj tři roky v týmu Dr.
Matějčka při sběru a vyhodnocování dat (tzv. výzkum nechtěných dětí) apod.
• 1972 - počátek psychoterap. výcviků: SUR (2x), později v rod. terapii (MUDr Petr Boš) a muzikoterapii, všecky
výcviky dokončeny)
• 1977 - počátek tréningové analýzy u primáře MUDr Kučery, trvala až do jeho osudové nemoci
• 1977-80 práce v Ústavu zdravotní výchovy, výzkum hodnot starých lidí
• 1978 - podepsala Chartu 77
• 1981- začala pracovat jako individuální a skupinová psychoterapeutka, a to v Manželské poradně Mělník
• 1987 - pokračování cvičné analýzy - u MUDr Mikoty
• 1988 -1992  supervizorka ve výcv. komunitě MUDr Kamila Kaliny
• 1990- přijata za přidruženého člena GAS London
• 1992 - Českou národní radou zvolena za členku Rady Českého rozhlasu
• 1992- iniciovala a spoluzaložila Nadaci Tolerance (NT)
• 1993 - obdržela povolení provozovat psychoterapii v soukromé praxi
• 1993 - spolu s dalšími pěti kolegy spoluzaložila ČSPAP - Českou společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
• 1994 – absolvovala speciální průpravu, zkoušku a získala osvědčení podle §45 vyhl.77/1981 o pracovnících ve
zdravotnictví
• 1994 - při NT iniciovala a s kolegy spoluzaložila projekt: Rodiny po Holokaustu - pro léčbu posttraumatického
syndromu; projekt se současně stal pracovní skupinou při ČSPAP
• 1994 - účastnila se v Cambridge (Mass.) čtyřdenní large group, facilitoval Patrick de Maré

• 1994 - obdržela grant Středoevropské univerzity
• 1995 - započala trénink ve skupinové analýze zaštítěný IGA Kodaň
• 1996 - publikovala v nakl. Konfrontace knižní esej: Jak člověk tvoří a boří svět, reflektující zkušenost large group a
působení skupinové dynamiky při výcviku i ve společnosti (text oceněn Středoevropskou univerzitou)
• 1997 - obdržela osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii od Institutu postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví
• 1999-2003 moderovala (svoji první) výcvikovou skupinu při ČSPAP
• 1999 - zvolena členkou Etické komise při Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské společnosti
JEP
• 2001 - certifikována jakožto skupinová analytička (IGA Kodaň)
• 2003 - iniciovala a spoluzaložila Výbor pro Prix Irene, který pořádá každoroční psychoterapeutické
semináře/konference a uděluje cenu na paměť Irene Bloomfield, britské skupinové analytičky
• 2004-2008- moderovala (svoji druhou) výcvikovou skupinu
• 2006 - spoluzaložila výcvikové zařízení Rafael Institut pro výcvik v terapii a prevenci psychotraumatu
• 2006 - nominována a jmenována čestnou členkou GAS London
• 2009 - na mezinár.konf.EFPP v Praze – spolumoderování large group a účast v panelu
• 2011 - počátek moderování výcvikové skupiny pro Rafael Institut
• 2011 - ve sborníku „Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě“, ed.Jiří Růžička, publ.text Malá lidská
skupina v době post-kolektivismu
• 2011 - ve sborníku THE SOCIAL UNCONSCIOUS IN PERSONS, GROUPS, AND SOCIETIES ed.by Earl Hopper and Haim
Weinberg – publikovala studii The false we/the false collective self: a dynamic part of the social unconscious (vyd.
(KARNAC)
SOUČASNÁ ČINNOST
Výcviková skupinová analytička
Vede skupinový výcvik (nyní v rámci Rafael Institutu)
Přednáší pro IGA Praha, Rafael Institut, Židovské muzeum a j.
Vedení skupin:
pootevřená dlouhod.skupina (v rámci soukromé praxe)
pootevřená dlouh.skupina pro terapii traumatu Holokaustu (s koter.)
moderování large group podle potřeb
Poskytování individuální psychoanalytické psychoterapie
Publikace, nejčastější témata: skupinová dynamika všeho druhu, etické problémy psychoterapie i společnosti, vliv
Holokaustu na psychiku
Publikuje v denním i odborném tisku
Účastní se mezinárodních konferencí a kongresů a přednáší
Připravuje mezinárodní mezioborovou konferenci (Praha, prosinec 2012) s názvem TRAUMA-DREAMCONSCIOUSNESS: TRAUMATIZED GROUPS-HEALING-IDENTITY
Připravuje text pro druhý díl mezinárodního sborníku THE SOCIAL UNCONSCIOUS IN PERSONS, GROUPS, AND
SOCIETIES
ČLENSTVÍ
Česká psychoterapeutická společnost při ČLS JEP
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (zakl.člen)
IGA Praha (zakl.člen)
Group Analytic Society London – čestná členka
Rafael Institut (zakl.člen)
Členka redakční rady čsp. Psychologie dnes
OSOBNÍ
Vdána 54 let, 2 děti, 4 vnoučata
Od počátku setrvale bezpartijní
HELENA KLÍMOVÁ – BIBLIOGRAFIE (výběr)
Texty zveřejněné v Literárních novinách, Literárních listech a Listech do r.1970– výběr:
Rozhovor (povídka), LN 1960, 26.srpna
Kdo je bude vychovávat? LN 1961, 50
Jako míšeňské jablíčko, jako z růže květ, LN 1963,7
Děti a denní jesle, LN 1963,12
Jak se dělá dobrý člověk a jak lotr, LN 1966,25
Izraelské podnebí, LN 1966, 35
Jak to bylo s těmi vysokoškoláky, LL 1968,2
Já vás ubezpečuju, že se vás vůbec nebojím! LL 1968,3
Co si myslíme u nás doma, Listy 1969,6
Samizdat, exil a přednášky na konferencích do listp.´89 (zachované zbytky):
Sibiřskému vlku 1976, samizdat, (později in: Československý fejton 7576, Novinář 1990)
Pravdy každému přejte, in: Politický vězeň Jiří Lederer,
vyd.Index+čsp.Svědectví, K“oln/R. 1978
Právo na osud druhého? in: Listy, Řím 1979, únor, 1
Tři z Brna, in: Listy, Řím, 1979, červen, 3
Nabuchodonouzor a tři mládenci, in: Studie, Křesťanská akademie
v Římě, 1979,IV
Kamarádka v nouzi, in:Listy, Řím, 1979, prosinec,7
Kamarádka v nouzi, in:Studie, Křesťanská akademie v Římě 1980,I
O souvislosti mezi základní posturou druhu Homo erectus a
existenciální situací člověka, bytový seminář na evang.faře u
faráře Čapka, 70.léta
Kanibalismus při psychoterapii, X.celostátní psychoter.konf.,

Luhačovice 1975
Některé rysy současné mládeže a podíl prostředí na jejich tvorbě,
Čs.polská psychiatrická konf., Lodž 1980
Možnosti a úskalí přeorientované agrese u člověka, Etol.konf.1980
Milostné rituály u člověka očima manželské psychoterapie,
Etologická konf., Zvíkovské podhradí 1983
Bytostný rozhovor, Symposium rodinné terapie, Teplice 1984
Myšlenka spravedlnosti a manželský konflikt, Vědecké prac.dny soudní
psychiatrie, Špindl.Mlýn 1985
Psychoterapie skupinou anebo psychoterapie skupiny, aneb: o
dramatickém trojúhelníku, XV.celost.psychoter.konf., Vyšné
Ružbachy 1985
Eliška se neumí držet za ruku, Etol.konf., Kružberk 1986
Transition-Ritual-Communitas: Therapeutic Importance of their Mutual
Attitude, conf. IAGP, Zagreb 1986
Podíl rituálu na proměně člověka a jeho společenství, in:Sborník
psychoanalytických prací, red.J.Kocourek, Praha, 1987
Pohled psychoterapie na moderní výklad starozákonního příběhu,
XVI.Psychoterapeutická konf. Frant.lázně 1987
O lidském „triumfálním pokřiku“, Etologická konf., Špindl.Mlýn, 1988
Doing Psychotherapy in Prague – how it feels, Xth Intl.Congress
of.IAGP, Amsterdam 1989
Disruption of the Couple in Czechoslovakia, Xth Intl. Congress of
IAGP, Amsterdam 1989
(Výběr z dalších přednesených odborných textů z 80.let, bližší údaje nezachovány:
Skupinová psychoterapie a protipřenos, Citové klima v dětské skupině,
Životní události a obřadní chování, Svět kolem nás jako skupina skupin,
Může být psychiatr „nemocný z povolání?“,
Okamžik bytostného setkání ve skupinové psychoterapii a jeho diabolický protějšek,
Hudba léčivá a hudba ohrožující, Žena jako partnerka mužova světa, Svatba jako přežitek?
Co je to matka? O malé lidské skupině a jejím nevědomí, Malá lidská skupina zde a nyní –
její síla i bída, Smysl osudovosti asmysl naděje při psychoterapii )
PUBLIKACE PO R. 1989 – výběr:
Vandr, LtN 1990, 2.VIII.
´I´ and ´Thou´, ´We´ and ´They´: Thoughts of a Psychotherapist in
Prague, Group Analysis,1990, 3
Starobylé téma nyní, 55.klinicko-psychol.den, Čs psychol. spol.
při ČSAV, Praha 1990
Přítelkyně dětí (Kojenci a totalitní systém), LN duben/květen 1991
Evangelista v kriminále a osobnost v české politice, předmluva,
in:Rudolf Battěk: Dámy a pánové! vyd.Inverze,Praha 1992
Starobylý námět nyní, Tvar 1993,31
Vedle koho byste nechtěli bydlet? LN 1995, 14.VII.
Nešlapej na toho brouka! LN 1995, 21.VII.
Rodiny po holocaustu, Kontext 1995,3
Ryba, LN 1996, 27.XII.
Nemohu se nadechnouti, LN 1997, 13.1.
Rodiny po holocaustu (II), Psychologie Dnes, 1999/4
Co čte psychoterapeutka HK, Psychologie Dnes, 1999/5
Osudy žen osudy vnitřního prostoru, Psychologie Dnes, 2000/6
Historie výcviku ve skupinové nalýze v Česku (spoluautorka, s Luďkem
Vrbou), Revue psychoanal.psychoterapie. 2001
Symbolická funkce versus realita, Revue psychoanal.psychoter.2003
Máme v psychoterapii právo nerespektovat řád? Psychologie Dnes,
2003/10
Psychoterapie-odkud až kam-o symbolické funkci a hranicích,
Psychologie dnes, .
Kde se berou násilníci? LN 2004,15.IX.
Inzerát na bosorku a dva pejsky, LN 2005,5.VIII.
Prožít si svůj rituál, LN 2005, 8.X.
Matky a dcery: trauma a intimita, in: Jak se vyrovnáváme
s holocaustem? Rafael Centrum spolu s G+G, Praha 2006
Trauma – inspirace pro „tikkun“? in: Jak se vyrovnáváme...
Život v pravdě lidé potřebují jako potravu, LN 2007,
Mají mrtví lidská práva? LN 2007,10.V.
Totalitarian System and Narcissistic Injury, Group Analysis, 2007, Sept.
Náckové rádi demokraty hloupé, in: HN 2008, 25/II
Hádala se mysl s tělem, in: Vesmír, 2008/V
Agrese jako blahodárná síla, in: LN, 2008, 7.6.
Traumatised groups, traumatised societies, in:Group-Analytic Contexts, March 2010
Proč povstali lékaři? In: Respekt, 2011, 20/II
Pudově neochočený osamělý vrah, LN 2011, 8.VIII.
Malá lidská skupina v době post-kolektivismu, in:„Komunitní a skupinová psychoterapie v
české perspektivě“, ed.Jiří Růžička, 2011
The false we/the false collective self: a dynamic part of the social unconscious, in: The

Social Unconscious in Persons, Groups, and Societies, ed.by Earl Hopper and Haim Weinberg
(vyd. KARNAC) 2011
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP
(člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii – EFPP; člen ČPS ČLS JEP),
www.cspap.cz; Břehová 3, 110 00 Praha 1 – Josefov
Skupinová sekce – trenér, supervizor
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
Profesní životopis
1956
narozen 19.5. v Brně
Kvalifikace
1975
maturita na Gymnáziu v Brně, tř. kpt. Jaroše 14
1976-82
Lékařská fakulta MU v Brně (tehdy UJEP), obor všeobecné lékařství
1990-93
disertace z oboru sociální psychiatrie "Katamnestické sledování účinnosti krizové intervence" - titul CSc. podle tehdy
platného zákona
Kvalifikace v oboru psychiatrie
1985
atestace z psychiatrie I. stupně
1989
atestace z psychiatrie II. stupně
1997
udělení funkční specializace v systematické psychoterapii
Zvláštní ocenění
1994
Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za nejlepší práci na téma „Řešení kri-zových situací v
psychiatrii“
Lékařská praxe
1982-83
Psychiatrická léčebna Kroměříž, sekundární lékař
1984-89
Psychiatrická klinika FN v Brně-Bohunicích, sekundární lékař, samostatně pracující lékař a konzili-ář, praxe u lůžka
1990-93
zástupce přednosty Psychiatrické kliniky FN v Brně-Bohunicích, vedoucí Krizového centra, lůžko-vého oddělení pro
léčbu neuróz a Linky naděje
1993-95
společník firmy Institut komplexní péče, s.r.o. v Brně (projekt psychosomatické polikliniky)
od 1995
provozování vlastního NZZ - ordinace odborného lékaře - psychiatra se 100 % podílem psychote-rapie
Psychoterapeutický výcvik
1983
kurs v psychoterapii rozhovorem u PhDr. Jana Vymětala; pokračování v roce 1988
1986
čtyřtýdenní stáž na DS Horní Palata v Praze (prim. MUDr. Zdeněk Mrázek, PhDr. Hana Junová)
1987-91
výcvik v SUR - komunita vedená MUDr. Petrem Příhodou, výcvikoví terapeuti PhDr. Zdeněk Šikl, MUDr. Zuzana
Jelínková - 510 hodin
1992-96
skupinová supervize podle metody Control Mastery Theory, vyvinuté v San Francisco Psychothe-rapy Research Group 264 hodin u PhDr. Michaela Šebka, CSc.
1994-96
psychoterapeutická skupina podle metody skupinové analýzy pod vedením PhDr. Michaela Šebka, CSc. - 300 hodin
1996 - 2003
výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii podle standardu ČSPAP, ukončeno kolokviem uznán za řádného
člena individuální sekce
2002 - 7
dokončení výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii podle standardu ČSPAP, ukonče-no kolokviem, uznán
za řádného člena individuální sekce
Členství v odborných společnostech a institutech
Česká psychiatrická společnost Česká psychoterapeutická společnost Česká společenost pro psychoanalytickou
psychoterapii, řádný člen
od 1991
zakládající člen a lektor Brněnského institutu psychoterapie, o.s.
Přehled odborné činnosti
Monografie
Klimpl, P.: Psychická krize a intervence v lékařské ordinaci. Praha, Grada Publishing 1998. 168 s.
Články v odborných časopisech (výběr)
Klimpl, P. - Jeřábek, P. - Boleloucký, Z.: Struktura symptomatologie a typologie neurotických nemocných. Čs. psychol. 27, 1983, č. 1, s. 28-34.
Boleloucký, Z. - Klimpl, P.: Psychosomatické a psychoterapeutické aspekty u některých chorob v gastroenterologii. Čs.
gastroenterologie a výživa 40, 1986, č. 2, s. 103.
Klimpl, P.: Psychická krize a krizová intervence. Čs. Psychiat., 87, 1991, č. 3-4, s. 195-201.

Kulísková, O. - Klimpl, P. - Dufková, D. - Peška, I.: Zkušenosti s kursy základů psychoterapie pro praktické lékaře. Čs.
Psychiat., 89, 1993, č. 2, s. 112-114.
Klimpl, P.: Psychická krize - od pojmu k diagnóze. Amireport, 2, 1994, č. 7-8, s. 12-15.
Klimpl, P.: Pomoc v krizi a krizová intervence. Amireport, 2, 1994, č. 7-8, s. 18-22.
Klimpl, P.: První pomoc v krizi a praktický lékař. Amireport, 2, 1994, č. 7-8, s. 28-29.
Klimpl, P.: Je krizová intervence účinná? Medica Revue, 2, 1995, č. 3, s. 38-39.
Klimpl, P.: Asociální osobnostní rysy: trojský kůň ambulantní psychoterapie. Psychiatrie pro praxi 2004, 5, 253-256.
Klimpl, P.: Zahájení v psychodynamické psychiatrii. Psychiatrie pro praxi 2005, 1, 11-17.
Klimpl, P.: Krizová intervence: ohlídnutí po dvaceti letech. Psychiatrie pro praxi 2009, 10, 5, s. 234-238.
Workshopy
První interview a anamnestický rozhovor v psychodynamické psychoterapii. 24. Česko-slovenská psychoterapeu-tická
konference, Luhačovice, 14. - 18. 10. 2003
Psychodynamika vybraných poruch osobnosti. IPVZ, Úvod do psychosomatiky, kurs č. 222006. Praha, 18.2.2006
Kurs psychoterapeutického minima pro kandidáty atestace z psychiatrie (PK Olomouc listopad 2011, květen 2012)
Recenze
Klimpl, P.: Gabbard G. O.: Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. Čs. Psychiat. 99, 2003, 5, s. 286.
Klimpl, P.: Allen Wheelis: Naslouchání. Psychoanalytik zpytuje svůj život. Revue Psychoanalytická psychoterapie 5,
2003, 2, s. 59.
Klimpl, P.: Robinson D. K.: Poruchy osobnosti podĺa DSM-IV – vysvetlené. Čs. Psychiat. 100, 2004, 2, s. 108-109.
Klimpl, P.: Schwartz J.: Dějiny psychoanalýzy. Čs. Psychiat. 100, 2004, 7, s. 465.
Klimpl, P.: Jean-Michel Quinodoz: Čtení Freuda. Chronologické zkoumání Freudových spisů. Revue Psychoanalytic-ká
psychoterapie 2009, 11, 1, s. 70-71.
Klimpl, P.: Glen O. Gabbard - Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Základný text. Michelle B. Riba, Richard
Balon - Kompetentná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie. Integrovaná a rozdelená liečba. Čes a slov Psychiat
2010, 106, 1, 49-64.
Klimpl, P.: Elisabeth Roudinesco, Michel Plon: Wörterbuch der Psychoanalyse. Revue Psychoanalytická psychote-rapie
2010, 12, 1, 100-101.
Články v denním tisku se vztahem k oboru
Klimpl, P.: Všední tragédie Eriky K. Román nositelky Nobelovy ceny Elfriede Jelinekové z pohledu psychiatra. MF Dnes,
E-II, 5. 2. 2005.
Klimpl, P.: O mužské identitě? Francouzka Elisabeth Badinterová se pokouší definovat úděl mužů. MF Dnes, D/8, 11. 3.
2006.
Klimpl, P.: Freud změnil pohled na mysl. MF Dnes, D/7, 6. 5. 2006. Reprint článku in: Loužek, M. (Ed.): 150 let od
narození Sigmunda Freuda. Sborník textů. Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, sv. 51, 2006, s. 73-77.
Klimpl, P.: O rodinách bez démonizace. MF Dnes, Kavárna, sobota 24.5.2008, s. D/8.
Klimpl, P.: Nekorektní žaloba na titána Freuda. Němka Eva Weissweilerová se pokusila kriticky vykreslit rodinu
zakladatele psychoanalýzy. Jen s částečným úspěchem. MF Dnes, Kavárna, sobota 14. března 2009, s. D/6.
Klimpl, P.: Hrůzy za krajkovými záclonami. Kampuschová, Fritzl, Jelineková čili Děsivé příběhy z Dolního Rakouska ve
světle románu nositelky Nobelovy ceny za literaturu. MF Dnes, Kavárna, sobota 16. května 2009, s. D5, D6, D8.
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Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP
(člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii – EFPP; člen ČPS ČLS JEP),
www.cspap.cz; Břehová 3, 110 00 Praha 1 – Josefov
Skupinová sekce – trenér, supervizor
PhDr Karel Koblic
Profesní CV:
klinický psycholog a psychoterapeut ve zdravotnictví nepřetržitě 37 let (plný úvazek, přechodně minimálně na úvazek
0,5), od roku 1994 Psychoterapeutické středisko Břehová, Praha (individuální a skupinová psychoterapie)
FF UK – psychologie - promoce 1975
FF UK – psychologie – PhDr 1983
ILF Praha – atestace klinická psychologie 1984
IPVZ Praha – psychoterapie 1998
Institut pro psychoterapii Praha – výcvik v dynamické skupinové psychoterapii – 1986
- výcvik vedoucích balintovských skupin – 1988
MUDr Z. Mrázek – cvičná individuální psychoanalyticky orientovaná psychoterapie (1987-1991)
IGA Kodaň – výcvik ve skupinové analýze – 2001
EAS – výcvik v supervizi 1998-2001 (teaching supervisor, supervisory trainer)
Trenérské aktivity - dosud:
vedení balintovských skupin (4 tříleté intenzívní programy, asi 45 programů weekendových, od 2010 dlouhodobý
program pro PL Šternberk)
výuka studentů medicíny (LF Olomouc, 4 programy) – balintovská skupina a vztah
supervize vedení balintovských skupiny (2 dlouhodobé programy)
seminář vedoucích balintovských skupin (2x ročně)

trenér v individuální psychoterapii (3 programy)
trenér ve skupinové psychoterapii (3 dokončené programy)
supervizor (5 dlouhodobých individuálních, 4 dlouhodobé týmové, 3 skupinové programy, krátkodobé supervize)
vedení výcviku v supervizi (ČIS 2009-2012)
Účast na odborných konferencích a seminářích – v posledních letech většinou aktivní.
Články v časopise Psychoterapie, 2 příspěvky v publikaci Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě
(ed. J. Růžička), Praha: Triton 2011.
Podíl na teoretické výuce IGA Praha a na vedení supervizní skupiny.
Předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (a vedoucí balintovské sekce), člen odborné rady a člen
prezidia AKP ČR, místopředseda ADSKC, zakládající člen IGA Praha,člen ČSPAP, člen a trenér Českého institutu pro
supervizi (ČIS), člen a trenér European Association for Supervision and Coaching (EAS).
Praha, červen 2012 PhDr Karel Koblic
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP
(člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii – EFPP; člen ČPS ČLS JEP),
www.cspap.cz; Břehová 3, 110 00 Praha 1 – Josefov
Skupinová sekce – odborný garant, trenér, supervizor
PhDr. Luděk Vrba
Profesní životopis:
V roce 1975 jsem absolvoval jednooborové studium psychologie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze.
Pracoval jsem jako klinický psycholog na dětské psychiatrické klinice FN v Motole (1975 až 1984), na dětské
psychiatrické ambulanci v Praze 9 (1984 až 1990), Denním psychoterapeutickém sanatoriu v Praze 4 (1990 až 1993),
od roku 1993 pak v soukromé praxi.
Mám zkoušku ze specializace v klinické psychologii (l984) a funkční specializaci v systematické psychoterapii (1998).
Absolvoval jsem výcvik ve skupinové (komunitní) psychoterapii typu SUR (1982 až 1986), výcvik v psychoanalýze
(zakončen 2000) a výcvik ve skupinové analýze u Institute of Group Analysis v Kodani (ukončen 2001).
Vedu výcviky v individuální a skupinové psychoanalytické psychoterapii v rámci vzdělávacích institutů České
společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP). Vedl jsem dva výcviky jako skupinový vedoucí v komunitách
typu SUR a jeden v komunitě VIAPu. Vedl jsem pětiletou skupinu v Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPS).
Supervidoval jsem lektorské týmy arteterapeutické komunity a komunity Remedium a jsem supervizorem pracovního
týmu Denního stacionáře Horní Palata. Pravidelně vedu supervize v rámci vzdělávacích institutů České společnosti pro
psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) . Pravidelně přednáším teorii a techniku psychoanalýzy a psychoanalytické
psychoterapie a skupinové psychoanalytické psychoterapie a skupinové analýzy v ČSPAP, České psychoanalytické
společnosti, IAPS, BIP.
Jsem plným členem České psychoanalytické společnosti, členem a tréninkovým terapeutem České společnosti pro
psychoanalytickou psychoterapii, zakládajícím členem IGA Praha, členem občanského sdružení SUR, ČPS, AKP atd.
Jsem delegátem skupinové sekce ČSPAP v The European Federation for Psychoanalytic Psychology (EFPP).
Organizoval jsem 1. konferenci o skupinové analýze (Praha – duben 2001) a Konferenci organizací psychoanalytické
psychoterapie ze zemí střední a východní Evropy (sdružených v EFPP) – říjen 2001. V rámci těchto konferencí a dále
na konferencích EFPP jsem publikoval práce o historii výcviku ve skupinové analýze a stavu výcviku v psychoanalytické
psychoterapii a o skupinově analytické práci v naší zemi. Organizoval jsem mezinárodní konferenci k 150. výročí
narození S, Freuda „Krycí vzpomínky ve světle současné psychoanalýzy a neurověd“ v roce 2006 v Praze. V roce jsem
vedl organizační výbor mezinárodní konference „Bridging Identities. The impact of groups“ pořádané ČSPAP a EFPP v
Praze, jako řádnou konferenci skupinové sekce EFPP. Byl jsem členem vědeckého výboru konference EFPP „Conflict
and reconciliation“ v Aténách 2012.
Jsem členem redakční rady Revue psychoanalytická psychoterapie, editorem vydání (o vývoji skupinové analýzy,
otcovství)
V Praze dne 23.6.2012 PhDr. Luděk Vrba
Vratislavova 2
128 00 Praha 2
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP
(člen Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii – EFPP; člen ČPS ČLS JEP),
www.cspap.cz; Břehová 3, 110 00 Praha 1 – Josefov
Skupinová sekce – trenér, supervizor
MUDr Petr Zahradník
Profesní životopis:
narozen: 23. 4. 1962
bydliště: Slatinská 30, 636 00 Brno
pracoviště: soukromá psychiatrická ambulance Škroupova 48, 636 00 Brno tel.: 548 531 396 mobil +420 732 271 724
e-mail: zahradnik@alfa95.cz
pracovní zařazení: soukromý ambulantní lékař
vzdělání:
1980 - 1986 Lékařská fakulta MU Brno - všeobecné lékařství
postgraduální vzdělání:
kvalifikační atestace v oboru psychiatrie - 1.stupeň (1989)
kvalifikační atestace v oboru psychiatrie – 2.stupeň (1992)
funkční specializace z psychoterapie (1997)
přehled praxe:
1987-1990 sekundární lékař psychiatrické léčebny Brno-Černovice
1992-1994 ambulantní psychiatr městské ordinace AT v Brně a psychiatrické ordinace polikliniky Zahradníkova v Brně
od 1994 ambulantní psychiatr v soukromé ambulantní praxi
stáže v zahraničí:
1992 - měsíční stáž na biologicky i psychoterapeuticky zaměřených odděleních psychiatrické kliniky v Bernu
členství ve společnostech:
Společnost pro návykové choroby ČLS J.E.P.
Česká psychoterapeutická společnost ČLS J.E.P.

České společnost pro psychoanalytickou psychoterapii - řádný člen, od r.2006 člen tréninkového výboru skupinové
sekce
Brněnský institut psychoterapie – člen tréninkového výboru (vedení výcvikových skupin, přednášky v rámci teoretické
části vzdělávání)
vzdělání a výcvik v psychoterapii
sebezkušenostní výcvik
1992 – 1997 skupinový výcvik v rámci psychodynamicky orientované skupiny BIP (500 hod.)
1997 - 2000 skupinový výcvik v rámci psychoanalytické skupinové psychoterapie ČSPAP pod vedením PhDr M.Šebka,
CSc. (200 hod) - výcvik ukončen kolokviem v r.2003
teorie
1995 - 1997 základy psychodynamického myšlení - pořadatel BIP (100 hod)
1998 - 2000 teorie psychoanalytické psychoterapie zakončená zkouškou v r.2002 - pořadatel ČSPAP (200 hod)
Supervize
1992 - 1997: supervizní semináře krátkodobé psychoanalytické psychoterapie (PhDr. Michael
Šebek, CSc) pořádané BIP (200 hod)
2001 - 2002: skupinová supervize skupinové psychoanalytické psychoterapie (PhDr. Václav Buriánek, PhDr.Marie
Hošková) v rámci výcviku ČSPAP ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (200 hod)
Publikace,přednášky a referáty:
Zahradník, P.: Drogová problematika ve Švýcarsku. Protialkoholní obzor 27, 1992, 4 s.237-248
Zahradník, P.: Skupinová terapie závislých na alkoholu v ambulantní praxi – psychodynamické aspekty. Psychiatrie pro
praxi 6/2004, str.313-316
Zahradník, P.: Patologické hráčství – psychodynamické aspekty v etiologii a ambulantní terapii. Psychiatrie pro praxi
2/2005, str.87-90
Zahradník, P.: Sny v ambulantních skupinách z pohledu psychoanalytické psychoterapie. Psychiatrie pro praxi 6/2005,
str.309-311
Zahradník, P.: Psychodynamické aspekty schizofrenních psychóz. Psychiatrie pro praxi 5/2006, str.225-228
Zahradník, P.: Poznámky k psychodynamickým aspektům alkoholové závislosti. Psychiatrie pro praxi 5/2007, str.226228
Sdělení ve sborníku „Malá akademie Janssen-Cilag“ (sborník přednášek Praha 16.-17.11.2007, Brno 23.-24.11.2007) :
Petr Zahradník: Patologické hráčství – problém pacientů i terapeutů?
Patologické hráčství. Přednáška na sympoziu praktických psychiatrů, 16.září 2005, Olomouc
Přednášky v rámci teoretické části vzdělávání Brněnského institutu psychoterapie

PhDr.Václav Buriánek
Psychologie FFUK Praha. Od roku 1975 v oboru klinická psychologie.
Osvědčení: Speciální průprava v klinické psychologii – ILF, 1984; Funkční specializace v systematické psychoterapii –
IPVZ, 1998; Výcvikya členství: v Balintovské supervizi, Plný člen České psychoanalytické společnosti a IPA;
Skupinová analýza IGA Praha (treninkový terapeut a supervizor),.Člen ČSPAP a EFPP (treninkový terapreut a
supervizor).

MUDr. Dana Kárová
1991 atestace z psychiatrie
1998 ukončený výcvik ČSPAP- skupinová sekce
1999 funkční specializace z psychoterapie
Praxe: psychiatr a psychoterapeut v Denním sanatoriu Horní Palata, RIAPSu, Psychosomatické klinice a nyní ve
Středisku psychoterapeutických služeb Břehová
Byla jsem lektorkou ve dvou skupinovych 5-ti letých výcvicích SUR s arteterapeutickým zaměřením
Druhým rokem jsem treninkovým terapeutem ve skupinové sekci v ČSPAP

Mgr.HELENA KLÍMOVÁ
psychoterapeutka, skupinová analytička, publicistka. Výcviky: SUR, IGA Kodaň aj, analýza u MUDr Kučery a MUDr
Mikoty. Funkční specializace v system. psychoterapii (IPVZ 1997). Spoluzaložila ČSPAP, IGA Praha, Rafael Institut,
čestná členka GAS London. Nestraník, signatářka CH77, 1 manžel, 2 děti, 4 vnuci, 2 pravnuci. Zájem: transgenerační
přenos traumatu zejm.Holokaustu, terapie jedinců i skupin.

MUDr. Petr Klimpl, CSc. je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie a psychoterapeut. Absolvoval
výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii (SUR) a v psychoanalytické psychoterapii. Řádný člen individuální
a skupinové sekce ČSPAP. Tréninkový terapeut a supervizor v programech BIP a ČSPAP. Spolupracuje s IAPSA a
SSPAP. Publikuje v odborných časopisech i denním tisku. Pracuje v soukromé praxi.

PhDr Karel Koblic - profesní CV – jako trenér a supervizor vzdělávacího programu:
klinický psycholog a psychoterapeut ve zdravotnictví, supervizor, od roku 1994 Psychoterapeutické středisko Břehová,
Praha (individuální psychoanalyticky orientovaná psychoterapie a skupinová analýza)
lektor skupinových (3 programy) a individuálních výcviků a výcviku v supervizi, vedoucí balintovských skupin, podíl na
teoretické výuce, přednášky, články, organizace

Odborný životopis – PhDr. Luděk Vrba

Klinický psycholog (FF UK), klinická praxe 18 let na lůžkových a ambulantních zařízeních, 19 let v soukromé praxi v
Praze. Člen České psychoanalytické společnosti, tréninkový terapeut České společnosti pro psychoanalytickou
psychoterapii v individuální a skupinové sekci, zakládající člen Institutu skupinové analýzy Praha. Delegát za ČR v
European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy. Supervizor tréninkových a pracovních týmů.

MUDr. Petr Zahradník je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie a psychoterapeut. Absolvoval výcvik
v psychodynamické psychoterapii v BIP a výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii v ČSPAP. Tréninkový a
supervizní terapeut BIP a skupinové sekce ČSPAP. Přednášková a publikační činnost zaměřena na psychodynamické
aspekty závislostí a psychóz. Pracuje v soukromé praxi.

