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,
Podklady a informace pro účel přihlášky ke schvalovacímu řízení (reakreditace) vzdělávacího programu ČSPAP
Individuální sekce

A.1.Objem výcvikových hodin ve vzdělávacím programu:
Komplexní vzdělávání v individuální psychoanalytické psychoterapii pro dospělé
Poskytuje Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)
prostřednictvím své organizační jednotky – vzdělávacího institutu individuální sekce.
Teorie je přednášena ve čtyřech semestrech. Obecná, základní část má celkem 72 hod.
Speciální teorie týkající se techniky má rovněž 72 hod. Dohromady 144 hod. Výuka ale probíhá ve formě
přednášek a seminářů v rozsahu 360 hodin, protože k výuce patří i návštěvy peergroups,technické semináře,semináře
psychoanalytického myšlení,intervizní skupinky,apod .
Osobní výcviková tréninková zkušenost čítá nejméně 360 hod. při frekvenci 2 až 3x
týdně. Supervize se týká léčby dvou pacientů. Jedna supervize čítá minimálně 40
supervizních hodin o frekvenci 1x za 14 dní při 2 až 3 hod týdně pro pacienta. Celkem
se jedná tedy o 80 hod. Další neomezený počet, minimálně 20 hod. supervize je věnován
skupinovým supervizně kasuistickým seminářům. Celkově je počet supervizních hodin
minimálně 100 hod.

A.2. Psychoanalytická terapie je dynamickým a hlubinným směrem.

A.3 Individuální výcvik v psychoanalytické psychoterapii je organizován podle zásad EFPP (European Federation for
Psychoanalytical Psychotherapy in the Public sector), jejímž hostujícím členem se stala ČSPAP v roce 1998. Výcvik
probíhá v IPP při ČSPAP.

Všichni tréninkoví terapeuti dosáhli vzdělání v klasické psychoanalýze, nebo psychoanalytické psychoterapii.
Kriteria účinnosti léčebné metody psychoanalytické psychoterapie se porovnávají s psychoanalýzou. Obě orientace
mají podobné, ne-li shodné problémy ohledně
ověřování účinnosti psychoanalytického typu léčby.
Nicméně tomuto problému je věnováno druhé číslo roku 2001 časopisu Revue
psychoanalytické psychoterapie s názvem „Účinnost psychoanalýzy“. Toto číslo editoval
PhDr. Michael Šebek. ( Revue PP vydává ČSPAP).

A.4. Příslušné podklady jsou připojeny k těmto informacím (další informace o ČSPAP jsou
též dostupné na www.cspap.cz)

A.5. Viz bod B.7.

A.6. Prohlášení:
Individuální sekce ČSPAP respektuje a přijímá etický kodex ČPS ČLS JEP.
(stejně jako etický kodex EFPP)

B.7.Garant programu:
Předem uvádím poznámku: ČSPAP má řadu renomovaných odborníků, kteří se mohou
střídat v koordinační činnosti individuální sekce. Oficiálně není nikdo jmenován
garantem programu. Máme funkci koordinátora, který je za chod sekce ve výcviku, vzdělávání, supervizi a za organizační problémy zodpovědný. Tato funkce je dočasná a
volitelná. Při vzniku společnosti byl garantem chodu individuální sekce PhDr. Michael
Šebek, v následujícím období individuální sekci vedl PhDr. Václav Buriánek s
PhDr. Janem Ženatým jako zástupcem. V současné době je vedoucí individuální sekce
PhDr.Slavoj Titl (viz CV) a jeho zástupce jsou PhDr. Václav Buriánek.
O problémech sekce rozhoduje tréninkový výbor jako celek.
PhDr.Slavoj Titl absolvoval výcvik v České psychoanalytické společnosti, která se
později stala členkou IPA. Má téměř 30 let praxe ve zdravotnictví a asi 20 let v soukromé
praxi. Věnuje se především psychoanalýze, fokální-krátké individuální psychoanalytické
terapii, dlouhodobé individuální, párové a rodinné psychoterapii a průběžně i nadále se
vzdělává (účast na konferencích a přednáškách) rediguje časopis REVUE
a nadále dochází do pravidelné intervize.

PSYCHOANALYTICKÁ PSYCHOTERAPIE

Jeho způsobilost je podporována týmovou spoluprací v rámci tréninkového výboru.
Vedení individuální sekce se týká organizace spolupracujícího týmu při pravidelných
setkáních

tréninkového výboru, kde jsou probírány všechny části výcvikového programu

Viz bod A.5.: Současný garant – koordinátor je občanem ČR a žije na území republiky.

B.8. Seznam tréninkových trenérů:
PhDr. Václav Buriánek……………….

počet hodin přednášek

kandidátů ve výcviku

……………………5

PhDr. Marie Hošková………………….14……………………2

MUDr. Marie Kopřivová……………….2……………………..
MUDr. Ivana Růžičková………………..4…………………….2
MUDr. Jiří Šimek……………………. …………………….
PhDr. Luděk Vrba………………….……8…………………….2
MUDr. Petr Klimpl,CSc. ………………………………………1………..
PhDr. Veronika Čermáková

2

MUDr.Halina Čermáková
Mgr. Lucie Lucká…………………………10……………………..1
PhDr. Slavoj Titl

11

2

MUDr.Dana Kárová……………………..2…………………..

(uvedené počty hodin přednášek a vedených kandidátů v letech 2007-12)
CV viz přiložené texty

B.9. B.10. Supervizoři - kandidátů v supervizi – kazuist.sem.hod. - Více než 5 let trenérství
PhDr. Václav Buriánek…………..2………………10……………....ano
PhDr. Marie Hošková…………...3…………….…10…………..…..ano
MUDr. Marie Kopřivová………...1……………….…2……………..ano
MUDr. Ivana Růžičková…………4…………………………………..ano
MUDr. Jiří Šimek……………… 1………………….4………….….ano
PhDr. Luděk Vrba…………….…3…………………10……………..ano
MUDr. Petr Klimpl,CSc. ……………………………………………………..ne
PhDr. Veronika Čermáková…………………………4………………ne
Mgr. Lucie Lucká………………………………………………………ne
MUDr. Halina Čermáková……………………………………………...ne
PhDr. Slavoj Titl…………………2…………………5………………ano

(Uvedené počty supervizí jsou pro roky 2007-12)

Pro vedení supervizně kasuistických seminářů uvádím počty hodin. Pro vedení supervizí
pouze počet kandidátů. Frekvence supervizí je min. 1 hod za 14 dní.
Všichni mají více než 10 let klinické psychoterapeutické praxe.
Další informace viz osobní CV v příloze.

B.11.Prohlášení:
Prohlašujeme, že jsme připraveni projednávat různé sporné etické, odborné a personální
otázky a problémy s příslušnými odbornými kompetentními výbory, které o to požádají .

C. Požadavky :

C.12. Zajištění teoretické části vzdělání.
Jedná se o čtyřsemestrální program, obecné a speciální teorie. Personálně se účastní
tito jmenovaní přednášející:

PhDr. Marie Hošková
MUDr. Marie Kopřivová
MUDr. Ivana Růžičková
MUDr. Jiří Šimek
PhDr. Slavoj Titl
PhDr. Luděk Vrba
MUDr. Mária Vrbová
Mgr. Lucie Lucká
Doc. MUDr. Václav Mikota
PhDr. Olga Marlinová
MUDr.Vladimír Vavrda
MUDr.Ondřej Pěč
MUDr.,PhDr. Jan Poněšický
PhDr. Radim Karpíšek

C.13. Předepsaná literatura pro teorii individuální sekce:
Chasseguet Smirgel,J.: Kreativita a perverse. Portál, Praha 2001
Etchegoyen R.H.: The Fundamentals of Psychoanalytic Technique, Karnac, 1991
Fenichel O. Psychoanalytic Theory of Neurosis, Norton, 1945

Freud S.: Sebrané spisy
Kernberg O.: Normální a patologická láska, Portál, 1999
: Object Relation Theory and Clinical Psychoanalysis, J.Aronson, 1976
Kohut H.: Obnova self, Psychoanal. nakl., 1991
Mentzos S.: Rozumíme sami sobě?, L.N.,2000
Mitchell S.A., Black M.J.: Freud a po Freudovi, Triton, 1999
Sandler, J., Dreher,A.U.: What Do Psychoanalysis Want?, Brunner-Routledge,1995
Thoma H., Kachele H.: Psychoanalytická praxe, Mach, 1993, Pallata 1996
Winnicott D.W.: Lidská přirozenost, Psychoanal.nakl., 1998
.

Přehled odpřednášených témat:
ZÁKLADY PSYCHOANALYTICKÉ TEORIE
Březen 2012- duben/2013

Informace pro přednášející a kandidáty výcviku ČSPAP

Rozvrh přednášek:
1.

24.3.2012

Úvod do psychoanalýzy (2h) Mikota,
Psychoanalýza jako způsob pohledu na lidskou psychiku X jako způsob léčby.
Stručný vývoj psychoanalýzy – od jednotné doktríny k pluralitnímu myšlenkovému směru.
Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie v Čechách
Freud a klasická psychoanalytická tradice Mikota
Volné asociace, Přenos a odpor, Freudův výklad snů (2h)
Pudová teorie (2h),
Topografický a strukturální model (2h)

2.

28.4.2012

Psychický vývoj, psychoanalytické vývojové teorie (8h)
Freudová, Kleinová, Mahlerová, Winnicott
Oidipský konflikt a komplex (mýtus, klasické pojetí, zdravá a patologická řešení)
Růžičková, Kopřivová, Vrbová (dětská sekce) Psychoanalytické vývojové teorie (M.Mahlerová) Kopřivová .
Psychoanalytické vývojové teorie (D.Winnicott)
Vrbová (2h.). Psychoanalytické vývojové teorie
(M.Kleinová,A.Freudová), Oidipský konflikt a komplex Růžičková (4h.)

3.

12.5.2012

Psychoanalytická teorie osobnosti - struktura a dynamika I.
Obranné mechanismy, odpor (2h) Lucká,
Regrese (1h) Lucká,
Internalizační procesy, svět objektů. Externalizační procesy (3h) – Lucká,
Sen, práce se sny (2h) – Titl,

4.

9.6.2012

Psychoanalytická teorie osobnosti – struktura a dynamika II.
Teorie konfliktu. Konflikt a strukturální deficit. Vytváření symptomu a formování charakteru (4h) Hošková
Self-systém, narcistický vývoj (2h) Mikota
Vývoj superega (2h) – Hošková

5.

22.9.2012

Psychoanalytické směry I.:
Ferenczi a Balint (2h) – Marlinová
Egopsychologie (2h) Titl,
Britská škola objektních vztahů, Fairbairn (2h) Marlinová,
Postkleiniáni (W.Bion) a neokleiniáni (2h) – Hošková
20.10. 2012
Psychoanalytické směry II.:
Kohut a Selfpsychologie (2h) Mikota
Sullivan a interpersonální psychoanalýza (2h) Marlinová,
Modell (1h); Kernberg (1h) Hošková
Ogden (1h) – Hošková –
Kinston a Cohen (1h) – Titl –
6.

24.11.2012

Psychoanalytické směry III.:
Bowlby, Fonagy: teorie attachmentu a mentalizace (4h) – Vavrda,
Vztahová psychoanalýza (2h) – Marlinová,
Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy I
Transgenerační přenos patologie a traumatu (2h) Titl,

7.

8.12.2012

Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy II:
Variace patologických konfliktů, variace strukturálních deficitů (self-patologie). Mody fungování – (2h) Hošková
Perverse (2 h) – Hošková
Neurosy (4 hod.) (hysterie, obsedantní neurosa, úzkostná neurosa, fobická neurosa) – Vrba

8.

26.1.2013

Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy III:
Poruchy osobnosti (4hod.) Lucká,
Psychosomatický modus (2h) Poněšický
Psychotický modus (2h) Pěč,

9.

23.2.2013

Reálný a terapeutický vztah s pacientem:
Terapeutická aliance, reálné vztahy s pacienty (2h) Vrba,
Přenos (3h) – Mikota
Protipřenos (3h) - Mikota/Marlinová
10. 23.3.2013
Psychoterapie jako léčebná metoda (účinné faktory, osobnost psychoterapeuta, etická pravidla. Rozdíly:
psychoanalýza - psychoanalytická psychoterapie, psychodynamická psychoterapie, supportivní psychoterapie.
Kasuistiky. (2h) – Vrba,
Výzkum v psychoterapii a psychoanalýze (4 h) Karpíšek,
Spory v teorii a technice (2h) – Mikota,
11. 27.4.2013
Specifika různých forem PA psychoterapie:
Dětská psychoanalytická psychoterapie (2h) Růžičková,
Krátká terapie teoreticky – (2h) Titl,
Párové psychoanalytická terapie – (2h) Titl,
Skupinová psychoanalytická psychoterapie – (2h) Kárová,

2 ČÁST – Speciální teorie – technika psychoanalytické psychoterapie

4.víkend:
Pohlavní vliv na přenos a protipřenos (2hod.)
Agování (2 hod.)
Regrese v kurativním procesu (2 hod.)
Separační úzkost a psychoterapeutický proces (2 hod.)
Reversibilní perspektiva (2 hod.)
Psychická změna (2 hod.)
Neprůchodnost (2 hod.)

Erotický přenos 2 hod.)

5. víkend:
Osobnost psychoanalytického psychoterapeuta, jeho narcismus a sebereflexe (2 h.)
Naslouchání (2 hod.)
Psychoanalytický dialog (2.hod.)
Psychoanalytická psychoterapie homosexuálního pacienta (2 hod.)
Psychoanalytická psychoterapie dítěte (2 hod.)
Psychoanalytická psychoterapie adolescenta (2 hod.)
Psychoanal.psychoterapie mentální anorexie (2 hod.)
Psychoterapie staršího pacienta (2 hod.)
6. víkend:
Klinické semináře (16 hod)

C.13. Předepsaná literatura pro teorii individuální sekce:
Chasseguet Smirgel,J.: Kreativita a perverse. Portál, Praha 2001
Etchegoyen R.H.: The Fundamentals of Psychoanalytic Technique, Karnac, 1991
Fenichel O. Psychoanalytic Theory of Neurosis, Norton, 1945
Freud S.: Sebrané spisy
Kernberg O.: Normální a patologická láska, Portál, 1999
: Object Relation Theory and Clinical Psychoanalysis, J.Aronson, 1976
Kohut H.: Obnova self, Psychoanal. nakl., 1991
Mentzos S.: Rozumíme sami sobě?, L.N.,2000
Mitchell S.A., Black M.J.: Freud a po Freudovi, Triton, 1999
Sandler, J., Dreher,A.U.: What Do Psychoanalysis Want?, Brunner-Routledge,1995
Thoma H., Kachele H.: Psychoanalytická praxe, Mach, 1993, Pallata 1996
Winnicott D.W.: Lidská přirozenost, Psychoanal.nakl., 1998

A další doporučená literatura k dílčím tématům. Při volbě literatury vycházíme z překladových možností. Základ
uvádíme hlavně v češtině a v angličtině. Můžeme doporučit literaturu podle jazykových schopností kandidátů).

C 14) Osobní zkušenost získává kandidát nejprve zařazením do výcvikového programu, tedy do jeho experienciální
části. Do výcviku je vybírán na podkladě čtyř vstupních interview u dvou tréninkových terapeutů. Tréninkový výbor
hodnotí vhodnost kandidáta. Zejména v úvodní části (než vstupuje do teoretické výuky, tj. minimálně po 70ti hodinách
osobní analýzy) kandidát pracuje se svým nevědomím, aniž by byl nějak ovlivněn teoretickými principy. Další
zkušenosti získává jak kontaktem s teoretickým zázemím, tak s technikou individuální psychoanalytické psychoterapie.
Kandidát se podrobně seznamuje s technikou výběru do terapie, podrobně se rozebírá vstupní interview, později se
pracuje na technice práce s přenosem a protipřenosem a analýzou nevědomí– děje se tak na supervizích a na
kasuistických zlomcích a na příkladech, které předkládá lektor a později i kandidáti k diskusi vedenou obvykle
seminární formou na kasuistických seminářích. Kandidát ukončí teoretickou přípravu složením písemné zkoušky, v jíž
zpracovává témata jak z teorie, tak techniky individuální psychoanalytické psychoterapie. Předpokladem pro vykonání
zkoušky je ukončení zážitkové části výcviku. Předpokládáme, že suma 350 hodin zážitku v osobní zkušenosti je pouze
minimálním požadavkem, v průměru kandidát absolvuje více než 400 hodin. Předpokládáme také, že 100 hodin

teoretické výuky dovede motivovaného kandidáta k tomu, aby mohl začít pracovat s propracováváním získávání
terapeutických dovedností v rámci supervizního programu.

C 15) Terapeutické dovednosti získává kandidát našeho výcviku v celém průběhu výcviku. (viz bod 14). Děje se tak
jednak prostřednictvím mechanismů identifikace s analytikem, s jeho mechanismy zvládání nevědomých procesů a
konfliktů atd. v průběhu vlastního zážitku uvědomování si osobních, nevědomě motivovaných jednání ve stavu
regresivního stavu ega v přenosové situaci. A děje se tak dále v supervizích, kdy se propracovává nad klinickým
materiálem propojení přenosových fenoménů s protipřenosovými reakcemi. Kandidát se prakticky učí, jak technicky
zvládnout vlastní nevědomé motivace a prožitky ve prospěch pacienta. Na kasuistických seminářích (které mají
frekvenci 2hod za 1 měsíc) se ve skupinové formě se propracovávají nad klinickým materiálem technické postupy. V
konfrontaci s druhými kandidáty se obohacuje vlastní pohled a postupy novými nápady a asociacemi druhých za
přítomnosti tréninkových terapeutů.V závěrečné kasuistické práci se dále kandidát učí uchopit vedený případ jako
široký smysluplný celek, jako příběh odkrývání nevědomého v průběhu času za působení nevědomých strategií na
obou stranách terapeutického procesu, atd. Výsledkem tohoto procesu by mělo být propojení osobní zkušenosti s
regresivním stavem, prožitků vlastní změny v náhledu na nevědomé procesy, identifikace s analytikem, teoretických
konstruktů a poznatků o výstavbě teorie, atd. v nově strukturované schopnosti naslouchání, kontejnování a
interpretační aktivity. To by mělo umožnit praktické předpoklady pro práci s vlastními klinickými případy.
Terapeutické dovednosti jsou tedy v zásadě získávány třemi způsoby:
a) Tréninkem psychoanalytických technik v části Speciální teorie. Např. tréninkem dotazování, podpory ega,
technik interpretace intrainstančních a interinstančních konfliktů, empatické interpretace narcistického zranění,
vytváření rekonstrukcí. Jinou linií je „vnitřní“ trénink práce s přenosem a protipřenosem, projektivní identifikací apod.
Učení probíhá ve skupině , která je facilitována k diskuzi.
b) Za nejdůležitější považujeme trénink v rámci vlastní analýzy. Klient řeší vlastní problémy, rozvíjí metalizaci a
introspekci. Má možnost pozorovat a zažívat práci svého analytika při terapeutické práci a identifikovat se s jeho
postoji.
c) V supervizích kandidát dále rozvíjí svoji schopnost mentalizace, introspekce a učí se používat terapeutické
techniky na základě porozumění konkrétnímu případu. Supervizní terapeut na jedné straně pomáhá překonat
inhibice,které kandidátovi ztěžují práci a především brání práci s protipřenosem, na druhé straně poskytuje informace,
radí, učí kandidáta lepší terapeutické technice.

C16. Než kandidát může nastoupit supervize, je poslán ke dvěma pohovorům u tréninkových terapeutů, kteří posoudí
vhodnost vstupu do supervize. Supervize může poskytovat pouze supervizor ČSPAP. (Jejich jména byla uvedena
výše.) Povinné jsou minimálně dva případy. Povinné jsou dva supervidované případy, nejlépe různých pohlaví a u dvou
supervizorů/nikoli však u osobního terapeuta/v celkovém rozsahu 360 sessí.Celkový počet supervizních sessí je u
jednoho pacienta minimálně 200.
Po úspěšném absolvování supervizí vypracuje kandidát na základě jednoho ze supervidovaných případů kazuistiku pro
závěrečné kolokvium. Rozsah kazuistiky by měl být mezi 20 - 30 normostranami formátu A4 a má obsahovat shrnutí
úvodního interview, průběh terapie, metapsychologickou rozvahu a dvě ukázky ze sesí, z nichž jedna by měla
obsahovat práci se snem. Kazuistiku je třeba odevzdat tréninkovému výboru v osmi výtiscích k předběžnému
hodnocení. Vedoucí tréninkového výboru určí tři členy tréninkového výboru , kteří vypracují k předložené práci
písemné vyjádření v rozsahu 1 - 5 normostran, o němž bude kandidát informován do jednoho měsíce od odevzdání
práce. Na základě těchto oponentských posudků tréninkový výbor informuje kandidáta o tom, zda jeho práce bude
přeložitelná a/ bez výhrad, b/ s výhradami, které může kandidát reflektovat ve své práci a při obhajobě,nebo c/ práce
bude zamítnuta s doporučením vypracovat práci novou.
Bezprostředně po závěrečném kolokviu tréninkový výbor hodnotí kandidátovo vystoupení, kazuistiku a předchozí
výsledky výcviku a hlasují o závěrečném hodnocení a ukončení výcviku tříčtvrtinovou většinou, přičemž je osobní
terapeut z hlasování vyloučen.

C 16. Aktuálně pracující supervizoři (viz tab. B.9.)
PhDr. Václav Buriánek…………..2
PhDr. Marie Hošková…………...3…
PhDr. Petr Junek………………….1
PhDr. Jana Kocourková………….1
MUDr. Marie Kopřivová…………

MUDr. Ivana Růžičková…………
PhDr. Michael Šebek……………1
MUDr. Jiří Šimek……………… 1
PhDr. Luděk Vrba…………….…
PhDr. Jan Ženatý……………..…3
MUDr. Petr Klimpl,CSc
PhDr. Veronika Čermáková
Mgr. Lucie Lucká
PhDr.Slavoj Titl

2

C.17.Supervizní proces:
Cílem supervize je integrace teoretických poznatků s osobní terapeutickou zkušeností při
práci s pacientem. Kandidát se učí stanovovat dynamickou diagnózu klienta. Učí se práci
při naslouchání a tvorbě interpretací nevědomého materiálu, dále porozumění přenosu a
náhledu na vlastní protipřenosové jednání a jeho využití při vedení klienta. Učí se
náhledu na celistvost procesu, na specifické jevy jako obrany a odpory, atd.
Supervizor vede kandidáta k tvoření vlastních úsudků o celkovém procesu, k náhledu
slepých skvrn.
Ve výcviku jsou povinné dvě supervize (tj. dvou analyzandů) v minimálním množství
40ti hodin na jeden případ. Oba supervizoři hodnotí práci kandidáta na tréninkovém
výboru v rámci non-reporting systému (tréninkový terapeut kandidáta se neúčastní).
Tréninkový výbor posuzuje kandidátovu schopnost se učit, případně doporučuje další
Supervizi nového případu.
Další součástí supervizního programu jsou kasuistické semináře, které mají skupinovou
Podobu. Vedoucími jsou tréninkoví terapeuti, kteří se ve vedení skupin střídají.
Kasuistické semináře se konají ve frekvenci 2 hodiny v jednom sezení 1x za měsíc.
Na těchto seminářích je prostor pro objasňování techniky, objasňování dynamiky
onemocnění a terapeutického procesu. Celkový počet účastí na semináři není omezen.
Do semináře mohou vstoupit kandidáti, kteří již začali se supervizí.
Na závěr celého procesu kandidát vypracuje kolokviální práci převážně na podkladě
supervidovaného klinického materiálu, který doplní teoretickou úvahou. Práci pak
obhajuje před členy a kandidáty individuální sekce. Úspěšnost práce posuzuje
tréninkový výbor.

Za individuální sekci vedoucí

PhDr.Slavoj Titl
Osobní kontaktní adresa: Severozápadní IV.č.47, Praha 4, 14100
Mail: s.titl@seznam.cz

tel. 731411333

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

Odborný životopis PhDr. Luděk Vrba

Praze.

V roce 1975 jsem absolvoval jednooborové studium psychologie na Filosofické fakultě University Karlovy v

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.
(1998).

Mám zkoušku ze specializace v klinické psychologii (l984) a funkční specializaci v systematické psychoterapii

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).
Jsem podruhé supervizorem lektorského týmu arteterapeutické komunity a supervizorem pracovního týmu
Denního psychoterapeutického sanatoria. 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 vice prezidentem České psychoanalytické společnosti, členem koordinačního výboru České společnosti pro
psychoanalytickou psychoterapii, občanského sdružení SUR, ČPS, AKP atd. Jsem členem exekutivy 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.
Jsem členem redakční rady Revue psychoanalytická psychoterapie, kde byl rovněž otištěn můj příspěvek o
vývoji skupinové analýzy.

V Praze dne 25.5.2007

PhDr. Luděk Vrba
Vratislavova 2
128 00 Praha 2

Publikace a přednášky za období 2003 až 2007
Doplněk k akreditačnímu řízení

„Analytik mimo analytické sezení – a cesta zpět“, předneseno na vědecké schůzi České psychoterapeutické
společnosti ČLS JEP, Praha, květen 2004 (dostupné na www.psychoanalyza.cz“)
„Situation in Psychoanalytic Psychotherapy in the Czech Republic“, předneseno v rámci panelu na konferenci EFPP
„Crossing Borders – Integrating Differences“, Drážďany, 22.5.2005
„Jak vidí psychoanalýza dnes otce?“, předneseno na vědecké schůzi ČPS, Praha 22.9.2005
Přednášky a semináře v rámci výuky v Psychoanalytickém institutu ČPS :
-

„Osobnost analytika“ , 6.10.2004,

-

„Protipřenos“, 9.3.2006

-

„Terapeutická aliance „ – 23.2.2006
„Neurózy“, 25.2. a 8.3.2007
Přednášky a semináře pro výcvikové instituty ČSPAP

-

„Fáze skupiny“ – 17.5.2003

-

„Neurózy“ – 15.1.2005

-

„Terapeutický kontrakt“ – 9.4.2005

-

„Protipřenos ve skupině“ – 17.2.2003, 11.3.2006

-

„Psychoanalytický proces“ – 14.10.2006

-

„Terapeutická aliance“ – 7.5.2005, 8.4.2006
„Reálné vztahy“ – 7.5.2005, 8.4.2006
Přenášky a semináře pro Institut aplikované psychoanalýzy

-

„Terapeutická aliance a reálné vztahy“ – 17.2.2007

-

„Neurózy“ – 15.5.2005, 13.1.2007

-

„Terapeutický kontrakt a indikace k psychoanalytické psychoterapii“ – 17.2.2007
Přednášky a semináře pro Brněnský institut psychoterapie

-

„Neurózy“ – 12.2.2005 a 2.12.2006
Aktivní účast na seminářích psychoanalytického myšlení pořádaných ČSPAP – opakovaně v roli komentátora

PhDr. Luděk Vrba
Vratislavova 2
128 00 Praha 2

PhDr. .Marie Hošková – profesní CV

Studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze – 1973-1978

Rigorosum a titul PhDr - 1984

Klinická zkušenost: ambulantní klinicko-psychologická a psychoterapeutická praxe od r. 1979
dosud
Kompletní výcviky: SUR 1982-1987
Individuální psychoanalýza 1981-1999 /asociovaný člen I.P.A/
Skupinová analýza 1994-2001 pod IGA Kodaň

Osvědčení IPVZ-klinická psychologie 6.11.1990
Osvědčení IPVZ-systematická psychoterapie – 26.11.1997

Aktivita v tréninkovém výboru individuální a skupinové sekce ČSPAP:

-

přednášková činnost pro individuální a skupinovou sekci ČSPAP od r.l995

-

vedení tréninkové skupiny 1998-2001

-

vedení supervizní skupiny 1996-1998 a 2001-2002

-

vedení kazuistického semináře individuální sekce

-

trénink kandidátů individuální sekce od r.1996 celkem 5 kandidátů

-

individuální supervize – 4 kandidáti

- publikační činnost: Revue psychoanalytická psychoterapie - článek v letním čísle 2003

Aktivita pro Institut aplikované analýzy:
-přednášky
-supervize

Aktivita v České psychoanalytické společnosti
-zajišťování vědeckého programu,člen Rady ČPS
Přednášková a publikační činnost v letech 2003-2007 pro reakreditační řízení

PhDr Marie Hošková
Sudoměřská 29
130 00 Praha 3
mail: marie.hoskova@psychoanalyza.cz
Přednášky

5.4.2004 Přednáška pro ČLS JEP Zůstat nebo odejít/trauma emigrace/

17.9.2005 Přednáška pro skupinovou sekci ČSPAP- Bionova koncepce nevědomí/3 hod/

19.11.2005 Kleiniánský model skupinové psychoterapie/3 hod/

13.5.2006 Koterapie ve skupině /2 hod/

14.10.2006 Terminace v psychoterapii /4 hodiny/

13.1.2007 Ticho a mlčení ve skupinové psychoterapii/2 hod/
10.3. 2007 Dynamické role ve skupinové psychoterapii/2 hod/

17.5. 2007 Mlčení v psychoanalýze /přednáška pro ČPS IPA/

29.5. 2007 Přednáška pro ČLS JEP Mlčení v psychoterapii

Přednášky pro Institut IAPSA

18.2. Hysterie /3 hodiny/

15.4.2007 Bion, Obrany a odpor/6 hodin/

16.6.2007 Kazuistický seminář – vedení

Přednáška pro RIDZ- Plzeň

18.5. 2007 Postavení člověka v psychoanalýze /3 hod/

Počet kandidátů ve výcviku individuální sekce- 2 kandidáti
Počet kandidátů v supervizi- 3
PhDr Marie Hošková
Přednášková a publikační činnost v letech 2008-2011
Pro akreditační řízení

Přednášky v ČSPAP
Přednášky v rámci teoretického vzdělávání kandidátů ČSPAP , jak v části obecné teorie Základy psychoanalytické
teorie, tak v části Základy psychoanalytické techniky.
Viz příloha

Přednášky v rámci ČPS
1/V rámci teoretického vzdělávání kandidátů: téma Mlčení v psychoanalýze
Mentalizace,Attachment
Truchlení a melancholie,
Hysterie

2/Přednášky v rámci pravidelných setkání členů ČPS na téma:
Neutralita, abstinence a terapeutická aliance
Otázky konečnosti v psychoanalytickém procesu
Viz publikována na webu www.psychoanalyza.cz

Přednášky v rámci IaPsa

V rámci teoretického vzdělávání kandidátů, každoročně 3-4 tříhodinové bloky
Na téma: Hysterie, Bionova koncepce skupinového nevědomí, Neutralita a abstinence, Narcismus terapeuta,
Neinterpretatívní techniky, Interpretace, Psychoanalytické uspořádání

Přednášky v rámci Brněnského institutu psychoterapie/BIP/

V roce 2008 a 2011
Na téma Psychoanalytická teorie úzkosti, Oidipovský komplex, Obrany a odpor

Přednášky v rámci IGA Praha

Přednášky pro kandidáty IGA v rámci jejich teoretického vzdělávání jak v části Základy psychoanalytické teorie 20102011, tak v rámci Základy skupinové analýzy 2012-2013

Přednáška v rámci Rafael Institutu

V roce 2012 - Téma Paměť a nevědomí v teorii traumatu

Přednáška pro Konferenci AKP ČR v Brně 2012

Téma: Neutralita a abstinence v terapeutickém vztahu

Přednáška pro Institutstag SGAS Zurích dne 17.5.2012/Institut skupinové analýzy/

Téma: Propracování otcovské reprezentace ve skupinové matrix

Publikace

Revue psychoanalytická psychoterapie
2008/1 Psychoanalytický proces jako koncept
2011/2 Terminace a končení v psychoanalýze

PhDr.Marie Hošková
Sudoměřská 29
Praha 3

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Nar. 4.2.1944, dvě atestace v oboru vnitřní lékařství (1972 a 1976), první atestace v oboru psychiatrie (1978). 1994
absolvoval šestitýdenní studijní pobyt na špičkovém pracovišti lékařské etiky v USA (The Hastings Center).
1968 - 1973 sekundář interního oddělení Strahov FN 2, 1973 - 1975 sekundář 1. interní kliniky nem. Pod Petřínem,
1975 - 1985 Výzkumný ústav psychiatrický, samost. odborný pracovník, psychoterapie a problematika
psychosomatických poruch.
1986 - 1990 Geriatrické oddělení III. interní kliniky FVL UK a oddělení Péče o nemocné.
od r. 1990 přednosta Ústavu lékařské etiky 3. LF UK
Od r. 1989 pracuje jako psychoterapeut v Psychoterapeutickém středisku Břehová

1986 obhajoba kandidátské disertační práce na téma “Emoční život psychosomaticky nemocných”.
1993 habilitace v oboru lékařská etika na 3. LF UK.

Asociovaný člen České psychoanalytické společnosti. (1972 – 1979 výcvik v PSA, pak od cca 1981 člen neformální
psychoanalytické společnosti)
Řádný člen ČSPAP a výcvikový terapeut od jejího založení.

V září 1990 zakládá se spolupracovníky Ústav lékařské etiky a je jeho prvním přednostou. Organizuje výuku
humanitních předmětů pro mediky na 3.LF UK, i výuku v bakalářském studiu Zdravotní vědy (vysokoškolské
vzdělání pro zdravotní sestry), je garantem tohoto bakalářského programu. Od r. 2003 přejmenován ústav na Ústav
pro lékařskou etiku a ošetřovatelství. Je člen Centrální etické komise při MZ.

Nejdůležitější publikace:

Monografie:
Baštecký,J., Šavlík,J.,

Šimek,J., (Editoři): Psychosomatická medicína. Grada Avicenum

Praha l993, s.363 (První monografie o psychosomatické medicíně v češtině, víceoborově
pojatá.)
Šimek,J.,: Od psychosomatiky k lékařské etice. Habilitační práce. 3.LF UK Praha l993.
Šimek,J.: Lidské pudy a emoce. Jak jim porozumět a jak s nimi žít. Nakladatelství
Lidových novin Praha l995 (Populárně naučná publikace pro nejširší veřejnost o pudovém a
emočním světě člověka)

Šimek, J., Špalek, V., Křížová, E., Janečková, H.: Etické aspekty transformací zdravotnických systémů v rozvinutých
státech světa. Karolinum, Praha 2002
Šimek, J., Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Grada, Praha 2003.

Překlad:
Erikson, E.H.: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Nakl. Lidové noviny, Praha 1999. (Překlad J.Šimek)

Dále: 38 článků v češtině, 8 v angličtině, 18 přednášek a přednáškových cyklů. Bližší podrobnosti o publikační činnosti
u autora.
Pracovně:
Od září 2006 přednáší (0.5 úvazek) etiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Od března 2007 opustil 3. LF UK a pracuje jako vedoucí Ústavu ošetřovatelství Fakulty humanitních studií UK v Praze

P u b l i k a c e od r. 2003:

Monografie:
Šimek, J., Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Grada, Praha 2003.

Kapitoly, v monografii:
Šimek, J.: Thanatologie. V: Höschl C., Libiger J., Švestka J. (Eds.): Psychiatrie. Tigris, Praha 2002. s. 619 - 621
Šimek, J.: Náročné situace v medicíně, zármutek. V: Höschl C., Libiger J., Švestka J. (Eds.): Psychiatrie. Tigris, Praha
2002. s. 621-622
Šimek,J.: Morálka ve všeobecném praktickém lékařství. V: Seifert, B., Beneš, V. (Eds.) et al.: Všeobecné praktické
lékařství. Galén, Praha 2005
Šimek, J.: Některé humanitní a psychosomatické aspekty bolesti. V: Rokyta, R., Kršiak, M., Kozák, J. (Eds.): Bolest.
Monografie algeziologie. Tigris, Praha 2006 s. 27-34.
Fricová, J., Šimek, J.: Etika a léčba bolesti. V: Rokyta, R., Kršiak, M., Kozák, J.: Bolest. Monografie algeziologie. Tigris,
Praha 2006 s.35 – 40

Publikace v impaktovaném časopise:
Křížová, E., Šimek, J.: Rationing of expensive medical care in a transition country - nihil novum? J.Med.Ethics,
28,2002, 308-312.
Krizova, E., Simek, J.: The Theory and Practice of Informed Consent in the Czech Republic.
J. Med. Ethics 33, 2007 s. 273-277

Ostatní publikace:
Šimek, J.: Etické zamyšlení nad urgentní medicínou. Urgentní medicína, 6, 2003, No. 1., s.35.
Šimek, J.: Clinical ethics consultation: practical considerations. In: Picozzi, M., Tavani, M., Cattorini, P. (Eds.): Verso
una professionalizzazione del bioeticista. Analisi teorica a ricadute pratiche. Giuffre Editore, Milano 2003.
Šimek, J., Chlumecká, J., Kolínová, M.: Problém propouštění pacientů vyššího věku z nemocnice. Prakt.Lék. 83:2003,
No. 6. s.334-335

Šimek, J.: Spravedlnost jako základ etiky v podnikání. V: Podnikání, globalizace, etika. Sborník referátů z 13.
mezinárodní konference. Prion, s.r.o. Pardubice 2003. s. 113-115.
Křížová, E., Šimek, J., Malina, A., Gruntová, D., Trčková, M.: Hodnocení dostupnosti a dalších etických aspektů u
vybraných technologií v českém prostředí. Prakt. lék.83,2003, č. 12. s. 690-694.
Zamykalová, L., Šimek, J.: Jak se žije s diabetem? Cukrovka jako sociologické téma. Kontakt 5, 2003, č. 2: 98-105.
Šimek, J.: Psychosomatika v současné době – komentář. Čas. Lék. čes. 143, 2004, No. 1. s.35
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odpřednášela kazuistiku na téma: Mentální anorexie.
Podílela jsem se na přípravě konference na téma: Jak děti rozumějí dospělým a dospělí dětem, s účastí zahraničních
lektorů.
Poslední konference: „Traumatizované dítě v dnešní době“ se konala v r.2010.

Členství v odborných společnostech
Česká lékařská společnost JEP
Česká psychoanalytická společnost
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
Ve své práci se zaměřuji zejména na psychoanalytickou psychoterapii dětí a adolescentů. Vedla jsem podle regulí
skupinové analýzy skupinu adolescentů. S dospělými pracuji metodou psychoanalytické psychoterapie a
psychoanalýzy.
Přednášková činnost od r.2008 do června 2012

13.1.2008

Dětská analýza- Opočno- v rámci výcviku pro Institut aplikované analýzy (doc.PhDr.Jiří Kocourek)

28.6.2008

„Období latence v dětském vývoji“ pro výcvikový Institut ČSPAP

5.9.2008

„Práce s oidipskou konfigurací v dětské analýze“ – Sympozium v Opočně

18.1.2009 Dětská analýza- Opočno- v rámci výcviku pro Institut aplikované analýzy (doc.PhDr.Jiří Kocourek)
Duben 2009 ČPS - „Psychopatologie v dětství“
Duben 2009

ČSPAP pro výcvikový Institut- Kazuistický seminář

22.1.2010 „Psychoanalytická psychoterapie adolescentů“ - Opočno- v rámci výcviku pro
(doc.PhDr.Jiří Kocourek)

Institut aplikované analýzy

13.2.2010 komentář ke kazuistice z dětské analýzy (prof.Aschermann)
16.2.2010 „Dětský vývoj z pohledu psychoanalýzy“ - přednáška pro veřejnost- Městská knihovna Praha
27.3.2010 „Specifika dětské psychoanalytické psychoterapie“- pro výcvikový Institut ČSPAP
29.5.2010 „Protipřenos v různých formách psychoanalytické psychoterapie“ - pro výcvikový Institut ČSPAP
11.6.2010 Konference na téma „Traumatizované dítě v dnešní době“- úvodní referát
26.6.2010 „Zrcadlení a holding v dětské psychoterapii“ pro ČSPAP
14.11.2010 „Psychoanalytická psychoterapie u dětí“ - Opočno- v rámci výcviku pro
Institut aplikované analýzy (doc.PhDr.Jiří Kocourek)

22.1.2011
9.9.2011

„Specifika psychoanalytické psychoterapie adolescentů“ pro výcvikový Institut ČSPAP
přednáška „Jak si děti pamatují“ na Sympoziu v Opočně

10.11.2011
20.11.2011

ČPS- Centrálka - „Dětská analýza a její terapeutické možnosti“
„Dětská analýza“ - Opočno- v rámci výcviku pro

Institut aplikované analýzy (doc.PhDr.Jiří Kocourek)

16.12.2011 „Psychodynamická diagnostika se zřetelem na internalizaci vztahových uspořádání, dynamika úvodního
interwiev“ výcvikový Institut IGA

20.4.2012 „Teorie self ve skupině. Intersubjektivita- dilema interpersonální a intrapsychické“ - výcvikový Institut
skupinové analýzy
28.4.2012 „Psychický vývoj, psychoanalytické vývojové teorie (Anna Freud, Melanie Kleinová). Oidipský konflikt a
komplex.“ - výcvikový Institut ČSPAP

Publikační činnost

Úvodní článek a editace Revue- „Tramatizované dítě v dnešní době“ r.2011
MUDr.Ivana Růžičková

CV – Mgr. Lucie Lucká

Nar. 19.5.1946 v Praze
Kontaktní adresa: U páté baterie 5/792, 162 00 Praha 6
Email: lucielucka@volny.cz

Studium:
1974 – ukončení studia na FFUK, Praha
(obor japanistika-anglistika)

Výcviky:
1981 – 1987 absolvovala komunitu SUR pod vedením doc.MUDr.J. Skály
1988 – 1993 vedení skupiny v SUR (MUDr.PhDr. K. Kalina a Mgr.H.Klímová)
1990 – 1992 absolvovala specializační postgraduální studium „Dílmart“ pro
manželské a rodinné poradenství (doc.PhDr.I.Plaňava a PhDr.Z.Rieger)
1992 – 1994 vedení skupiny v „Dílmartu“ (doc.PhDr.I.Plaňava)
1992 – 1995 Psychodynamic Bodypsychotherapy (MUDr.G.Harris,PhDr.E.Wold)
1992 – 1995 basic training Transactional Analysis (drs.Servaas van Beekum,TSTA)
1993 – 1996 výcvikový kurs „Psychoanalýza aplikovaná v párové a rodinné psychoterapii“
(PhDr.S.Titl, PhDr.J.Teichman)
1993 – 1996 vedení skupiny v komunitě „Integra“ (prof.PhDr.S.Kratochvíl)
1996 – 1999 účast ve skupině group analysis PhDr. Marie-Ange Wagtmann
1996 – 1998 absolvovala výcvikový program v dětské psychoanalytické psychoterapii
(Mrs.Lydie Tischler, Mrs.Miranda Feuchtwang)
1992 – 2003 výcvik v individuální sekci ČSPAP, zakončený kolokviem
2007 – dosud vedení výcvikového kursu IPPART, s PhDr.S.Titlem

Přednášková a publikační činnost:
V rámci Institutu pro psychoanalytickou párovou a rodinnou terapii (IPPART) – přednášky pro výcvik 2005-2006 a
výcvik 2007 – dále
Přednášky pro individuální sekce ČSPAP
Publikace dvou článků v Revue, z toho jeden přednesený na konferenci v Opočně 2005

Členství:
Asociace manželských a rodinných poradců ČR, jmenování „supervizorem v oblasti manželského a rodinného
poradenství“
Řádný člen ČSPAP, výcvikový terapeut individuální sekce a sekce párové a rodinné psychoterapie

Zaměstnání/praxe:
1986 – 1990 Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Mělník
1990 – 1997 Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Praha
1997 – dosud soukromá praxe, Praha, OSVČ, Živnostenský list

Mgr. Lucie Lucká
V Praze, dne 9.6.2007

PhDr.Slavoj Titl –CV

Vzdělání : psychologie FF UK Praha (1974-79)
1982- doktorát filozofie
Praxe: 1980-82 Výzkumný ústav psychiatrický
1982-90 Psychiatrická léčebna Bohnice, klin. psycholog
1990-94 Manželská a předmanželská poradna (později Poradna pro rodinu a
manželství)
1990-

soukromá praxe pro klin . psychologii, psychoanalýzu,
psychoterapii, párovou a rodinnou terapii.

Celková doba praxe :30 let
Osvědčení:
1987 – Speciální průprava v klin.psychol.
1998- Funkční specializace v systematické psychoterapii
1991 - Ukončení výcviku v psychoanalýze a přijetí za mimořádného člena ČPS
1995- Direct Associate Member of the International Psychoanalytical Association
2002- Supervizor v oblasti manželského a rodinného poradenství – Asociace maž. A
rod. poradců (AMRP)
Výcviky:

1978-

zážitkový výcvik v Lobči a na Palatě

1983- 91 - systematický psychoanalytický výcvik ČPS (J.Kocourek), supervize
(V.Mikota, B.Vacková)
Členství:
Člen České psychoanalytické spol. a nepřímý člen Mezinárodní psychoanalytické
asociace- IPA
Člen ČSPAP- sekce pro párovou a rodinou terapii a sekce individuální terapie

(koordinátor)

Zakládající člen Institutu pro psychoanalytickou párovou a rodinnou terapii IPPART – ředitel institutu, přednášející a supervizor institutu.
Vedení výcviků a supervizí:
Od r. 1990 přednášková činnost v rámci manž. a rod. poradenství zaměřená na
užití psychoanalytické teorie v poradenství a krátkou- fokální psychoanalytickou psychoterapii.
Supervize práce manželských a rodinných poradců.
Založení „peergroup“ pro zájemce o psychoanalýzu mezi manželskými poradci.
Skupina se pravidelně schází do současnosti i když s větším množstvím členů.
Od r. 1993 pravidelné výcviky v psychoanalytickém přístupu k párové terapii.
Kurzy pro erudované psychoterapeuty zaměřené na psychoanalytický výklad snů.
Výcviky, přednášky a supervize pro členy ČSPAP.
Organizace a pořádání seminářů v rámci IPPART a ČSPAP.
Přednášková činnost:
Přednášky a kazuistické semináře pro ČPS , ČSPAP a pro Institut aplikované psychoanalýzy a Institut pro psychoanalytickou párovou a rodinnou terapii.
Přednášky pro Institut pro systemickou zkušenost (ISZ).
Publikační činnost:
1988- redakční práce a článek věnovaný práci M. Mahlerové o separaci-individuaci ve sborníku Moderní
psychoanalýza a manželské poradenství.
1988- 2000 články a recenze v časopisu Konfrontace.
Články ve Sbornících vydávaných J .Kocourkem.
Od r. 2000 odpovědný redaktor časopisu REVUE pro psychoanalytickou psychoterapii, publikování článků o individuální i párové terapii, narcismu, afektu studu a
recenze odborné literatury .
Podíl na překladu knihy Psychologický zrod dítěte od M.Mahler, F.Pine a kol.
Pravidelná aktivní účast na psychoanalyticko-psychoterapeutických sympoziích
Referáty na konferencích manželských a rod. poradců v Sedmihorkách.
Od r. 1999 – odpovědný redaktor REVUE psychoanalyticá psychoterapie

v Opočně

PhDr.Slavoj Titl

Zapsal koordinátor individuální sekce PhDr.Slavoj Titl
Severozápadní IV. č.47, Praha 4, 14100, tel. 731411333, mail: s.titl@seznam.cz

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.

MUDr.Halina Čermáková (nar. 14. 10. 1967 v Žatci,bytem Velké Přílepy,Hogerova 810,25264,tel:606364369)
1986 - 1992: studium Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství v Plzni
1992 - 1994: sekundární lékařka v oboru psychiatrie v Psychiatrické léčebně v Dobřanech (protialkoholní a
psychoterapeuticky orientované oddělení pro psychotické pacienty)
1993 - 2005: založení a působení v Regionálním institutu duševního zdraví (RIDZ) v Plzni - nestátního zdravotnického
zařízení poskytujícího ambulantní psychiatrické a psychoterapeutické služby, službu přímé a telefonní krizové
intervence a akreditovaný výukový a vzdělávací program (ve funkci psychiatra, psychoanalytického psychoterapeuta,
členky výkonné rady vedení společnosti, lektorky pravidelných seminářů Úvod do psychoanalýzy)
další vzdělání: 1997: atestace v oboru psychiatrie, 1998: funkční specializace v systematické psychoterapii, 1994 1998: osobní cvičná analýza u PhDr. Jany Kocourkové (300 hodin),1996-1998: supervize u PhDr. Jana Ženatého ,
1999-2002:supervize u MUDr. Kamila Černého, 1990 - dosud: supervizně klinické semináře doc. MUDr. Václava Mikoty
Csc., 2005,2013: certifikát EAP, 2010: absolvování závěrečného kolokvia a statut řádné členky ČSPAP (individuální
sekce), 2011: statut tréninkové psychoanalytické psychoterapeutky, statut delegátky individuální sekce ČSPAP při
EFPP,2013:diplom celoživotního vzdělávání lékařů
2005 - dosud: pracuji jako OSVČ v registrované soukromé lékařské praxi ve Velkých Přílepech a v Praze, kde se věnuji
individuální psychoanalytické psychoterapii, jsem občasnou přispěvatelkou Revue psychoanalytické psychoterapie (r.
2000, 2004, 2010) a účastním se pravidelně řady konferencí (Opočno, Jáchymov, Praha, Krakov, Berlín)

PhDr. .Marie Hošková – profesní CV
Klinický psycholog, psychoanalytik/člen Mezinárodní psychoanalytické společnosti /ČPSIPA/, tréninkový
psychoanalytický psychoterapeut a superviszor/ CSPAP – EFPP/,
skupinový analytik /IGA Praha/.
Od roku 1978 pracuje v ambulantní klinicko- psychologické a psychoterapeutické praxi, nyní v soukromé
psychoanalytické praxi..

Mgr. Lucie Lucká
FFUK Praha, Dlouholetá praxe v Poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Mělník, Praha. Tréninkový
psychoanalytický psychoterapeut a supervizor České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) v sekci
individuální a v sekci párové/rodinné psychoanalytické psychoterapie. Opakovaně vede výcvikové kursy v
psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii spolu s PhDr. Slavojem Titlem v Institutu pro parovou a
rodinnou terapii. Od roku 1997 pracuje v soukromé praxi v Praze.

MUDr.Ivana Růžičková, nar.15.12.1951, bytem Opatovická 13, Praha 1
Analytička, dětská psychoanalytická psychoterapeutka, individuální psychonalaytická psychoterapeutka pro dospělé.
Tréninková terapeutka a supervizorka v rámci ČSPAP.

Ukončení výcvik ve skupinové analýze. Aktuálně skupinu nevedu. Členka redakční rady Revue psychoanalytické
psychoterapie. Přednášková činnost a příprava konferencí.

MUDr. Marie Kopřivová
Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK V Praze, pracovala jako psychiatr v lůžkových zařízeních / Psychiatr.
léčebna Havl. Brod, PL Bohnice, Dětská psychiatrická klinika DFN Motol/ a dále v psychiatrické ambulanci. Složila
atestaci z psychiatrie I. a II. stupně.Absolvovala výcvik ve skupinové psychoterapi, dále v psychoanalýze a
psychoanalytické psychoterapii dětí a dospívajících.V rámci soukromé ambulantní praxe se věnuje práci s dospělými a
dětmi , věnuje se přednáškové a supervizní činnosti.

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.

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).

PhDr. Veronika Čermáková, psycholožka, psychoterapeutka, lektorka psychoterapeutických výcviků, supervizorka.
Absolventka psychologie na FFUK, atestace z klinické psychologie, funkční specializace pro psychoterapii. Ukončený
výcvik SUR, výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii při ČSPAP, výcvik v supervizi akreditovaný Evropskou
asociací pro supervizi. Pracovala v léčebně v Lobči, v Poradně pro rodinu Praha Z, od r. 1997 pracuje v soukromé
praxi jako psychoanalytická psychoterapeutka. Působí dlouhodobě jako lektorka psychoterapeutických výcviků,
supervizorka v oblasti psychoterapie a sociální sféře. Příležitostně přednáší (PVŠPS, ČSPAP, Rafael institut).

PhDr.Slavoj Titl –profesionální CV
Psychologie FF UK Praha (1974-79), atest.z klin.psychol.,funkční specializace na psychot.Praxe: 1980-82 Výzkumný
ústav psychiatrický, 1982-90 Psychiatrická léčebna Bohnice.1990-94 Manželská a předmanželská poradna .Od 1990soukromá praxe-klin. psychologie, psychoanalýza, psychoterapie, párová a rodinná terapie. Psychoanalytický výcvik v
ČPS, 1995- International Psychoanalytical Association,ČPS,ČSPAP,IPPART.

