Česká společnost pro analytickou psychologii
Česká společnost pro analytickou psychologii – jungovskou psychoterapii (ČSAP)
občanské sdružení
adresa: Dykova 26, 636 00 Brno
internet: www.csap-cz.eu
bankovní spojení: 181889370/0300, DIČ: CZ-65341139
Žádost o schválení výcvikového programu v jungovské psychoterapii
Adresovaná
České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
U Zvonařky 15
120 00 Praha 2
Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii (dále ČSAP) je komplexní odbornou školou základů
psychoterapie a analytické psychologie a psychoterapie. Analytická psychologie je dnešní podobou
psychoterapeutického přístupu vycházejícího z praxe C. G. Junga, rozvinutá jeho následovníky a otevřená dalším
hlubinným směrům a školám. Program je v České republice schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP
pro práci ve zdravotnictví.
Cílem programu je uvedení do problematiky psychoterapeutického přístupu k člověku, k jeho patologii i k možnostem
jeho rozvoje. Výcvikový program rozvíjí základy psychoterapie analyticko-psychologickou metodou a seznamuje
frekventanty výcviku s jungovským přístupem k problematice. Klade důraz na význam osobní zkušenosti a současně
rozvíjí psychoterapeutické dovednosti v zacházení s nevědomým materiálem, symboly, komplexy, archetypy, sny,
imaginacemi, přenosem a protipřenosem v terapii.
Požadavky na výcvikový tým:
Garanti programu jsou Mgr. Ervin Široký, PhD. a PhDr. Jana Vašková
Výcvikoví terapeuti / trenéři/: PhDr. Drahomír Balaštík, PhDr.Ludvík Běťák, PhDr. Dana Dobiášová, PhDr. Michaela
Hapalová, Mgr. Ervin Široký Ph.D, PhDr. Jana Vašková, PhDr. Karel Zezulka /viz CV/. Dalšími trenéry jsou významní
zahraniční jungovští terapeuti, kteří se podílejí na víkendových seminářích.
Supervizoři: Ludvik Běťák, Dana Dobiášová, Ervin Široký, Jana Vašková, Karel Zezulka a další zahraniční jungovští
analytici.
Způsob vzdělávání: (viz též příloha Výcvikový program ČSAP)
Teoretické vzdělávání je v požadovaném rozsahu 120 hodin poskytováno na pravidelných měsíčních regionálních a 160
hodin na víkendových seminářích. Součástí víkendových seminářů je přednáška. Semináře jsou zaměřeny jednak na
základní i speciální témata analytické psychologie, a jednak na obecná psychoterapeutická témata. Prohlubují
teoretické poznatky, které si osvojují frekventanti rovněž samostudiem a očekává se jejich aktivní účast na
seminářích, a dále dovednosti v terapeutických technikách.
Předepsaná literatura – viz příloha
Osobní zkušenost: v rozsahu (500 hodin) lze získat jednak účastí v analyticky orientované sebezkušenostní skupině
a/nebo individuální sebezkušeností, kterou musí frekventanti absolvovat v minimálním rozsahu 100 hodin, z nichž
minimálně 50 je třeba absolvovat u analytika ČSAP.
Terapeutické dovednosti: vzhledem k povaze psychoterapeutického směru, který využívá zejména práce se
symbolickým materiálem, jsou poskytovány terapeutické dovedností v rámci sebezkušenosti a rovněž nabídkou metod
( analýza symptomů, symbolické produkce, práce s přenosem-protipřenosem, atd.) prezentovaných na seminářích,
kde se užívá i práce s protagonistou, a jejichž součástí je i případová práce.
Supervize : je poskytována individuálně a skupinově supervizory ČSAP. Celkem je třeba absolvovat 100 hodin
supervize, z toho minimálně 50 hodin zahrnuje prezentaci vlastních případů ( jedná se nejméně o 5 případů, z toho 2
případy v délce alespoň 30 sezení musí být supervidovány kontinuálně).
Po ukončení prvního ročníku výcvikového programu je třeba absolvovat kandidátský pohovor a po ukončení druhého
ročníku procházejí kandidáti kolokviální zkouškou, která prověřuje orientaci v teoretické výbavě frekventantů. Výcvik
je zakončen závěrečnou zkouškou. K ní je třeba doložit počet absolvovaných hodin teorie, sebezkušenosti a supervize
a odevzdat kazuistiku kontinuálně supervidovaného případu. Rozbor kazuistiky a teoretické práce je součástí
závěrečné zkoušky.
V Brně, dne
Za ČSAP
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
Osobní údaje: Jméno a příjmení: Drahomír Balaštík, PhDr.
Datum narození: 20.8.1942 Stav: ženatý Trvalé bydliště: BRNO-Jundrov, Jasanová 22, 637 00
Kontaktní telefon: 543182156, 776559329
E-mail: drahomir.balastik@fnusa.cz (ev. seznam.cz)
Dosažené vzdělání: Gymnasium Hodonín (1959)
Filosofická fakulta MU Brno, obor psychologie (1964, rigorózní zkouška1969)
Doplňkové vzdělání: Penologický kurz pro psychology NVU (1967)
Atestace pro psychologické poradenství, FF KU Praha (1972)
Atestace v oboru klinická psychologie, IPVZ Praha (1992)
Kurz neuropsychologie Brno (1992, 2000)
Základní výcvik v psychoterapii (SUR), Psychoterapeut.sekce ČLS Praha (1981)
Výcvik v rodinné psychoterapii, PL Dubí u Teplic (1982)
Výcvik v psychosyntéze, Praha, Bratislava (1991, 1995, 1996)
Kurz neurolingvistického programování Brno (1995)
Zkouška z funkční specializace pro psychoterapii, IPVZ Praha (1998)
Kurz v technice Sandspiel, Brno (1999)
Výcvik v analytické psychoterapii C.G.Junga, Brno (2000)
Kurz psychoterap.metody EMDR (2001)
Odborná praxe:
1963 – 1968 Nápravně výchovný ústav pro mladistvé, Libkovice, Brno (penol.psycholog)
1969 – 1991 Pedagog.-psychologická poradna Brno (poradenský psycholog)

1991 – dosud Fakultní nemocnice u sv.Anny Brno (klinický psycholog)
Odborná praxe (v nadúvazku):
1961 – 1963 PL Kroměříž (za studia)
1973 – 1975 Dětská psychiatrická ambulance Brno
1981 – 1983 Manželská a předmanželská poradna Brno-venkov
1993 – 1998 YMCA Brno
Výuková činnost:
1972 – 1973 Pedagogická fakulta MU Brno (katedra psychologie)
1992 – 1993 Filosofická fakulta MU Brno (katedra pedagogiky)
1993 – 1995 Sociálně – právní akademie Brno
1997 – 1998 Pedagogická fakulta MU Brno (katedra psychologie)
2009 – dosud VŠ polytechnická Jihlava (katedra zdravotnických studií)
Přednášková činnost:
Řada přednášek na odborných seminářích a konferencích ve FN i mimo ni. Naposled 21.10.2011 pro posluchače FSS
Brno (Psychologické typy C.G.Junga).
Publikační činnost v odborných časopisech (Čs.psychol, Čes. a slov.Psychiat, Čes.- slov.derm., Dermatol.praxi aj.),
samostatně i jako spoluautor.
Vědecko výzkumná činnost:
Spoluřešitel grantového projektu „Kvalita života pacientů s psoriasis vulgaris v ČR.“ LF MU Brno a FN u sv.Anny Brno,
2003-2006.
Členství v odborných organizacích:
Asociace klinických psychologů ČR
Česká společnost pro analytickou psychologii
Sdružení pro psychosomatiku.
Profesní životopis
PhDr. Ludvík Běťák
ambulance klin. psychologa
Dykova 26, 636 00 Brno
mobil 605 555 858
e-mail: ludvik.betak@seznam.cz
______________________________
1965 - maturita na Střední všeobecně vzdělávací škole ve St. Městě u Uh. Hradiště
1971 - absolutorium odborného studia psychologie na Filozofické fakultě UJEP v Brně
1974 - rigorosní zkoušky a doktorát filozofie na Karlově univerzitě v Praze
1971- 1976 jako klinický psycholog v PL Kroměříž a Havl. Brod
1976 - 1984 poradenský psycholog v Krajské pedagogicko-psychologické poradně Brno,
vedle toho částečné úvazky v manželské a protialkoholní poradně, na FF UJEP
1984 - 1994 klinický psycholog na SZZ Brno IV, poliklinika Viniční
1985 atestace z klinické psychologie
1994 - dosud privátní ordinace klinického psychologa, Dykova 26, 636 090 Brno
1998 osvědčení o funkční specializaci ze systematické psychoterapie
Bývalý předseda oblastního sdružení Asociace klinických psychologů v Brně.
Bývalý předseda, výcvikový terapeut a supervizor, zakladatel České společnosti pro analytickou psychologii a
jungovskou psychoterapii. Od r. 2000 jungovský analytik (individ. člen IAAP)
Bývalý předseda , od r. 1994 lektor, výcvikový terapeut a supervizor České společnosti pro
katathymně-imaginativní psychoterapii.
Řada studijních pobytů a stáží ve Švýcarsku a Německu (mj. G.G-Jung-Institut Curych).
Lektor na školicích akcích v oblasti psychologie a psychoterapie v České a Slovenské republice, Německu a
Švýcarsku,Řecku, bývalý externí učitel Psychol. ústavu Masarykovy univerzity v Brně, externí přednášky na FF UK
Praha a na PVŠSS Praha, FSS MU Brno aj.
Autor několika odborných publikací, semináře pro odbornou veřejnost, přednášky na odb. konferencích (mj. ČSKIP
Praha 2007, Curych – IAAP 2008).
Překladatel odborné literatury.
V rámci psychoth. výcviku v ČSAP i ČSKIP provádí individuální a skupinovou sebezkušenost
a individuální i skupinovou supervizi klinické práce.
Kromě indiv. SU probíhá skup. supervize většinou 1x měsíčně (5-8 hod.) v Brně a v Praze, vždy podle předběžné
domluvy a časových možností. Počet frekventantů ve skup. supervizi kolísá (obvykle 4-9), zápisy jsou buď v indexech,
nebo evidence ve zvl. sešitech s docházkou (šifra sledovaného případu), případně vydávám písemná potvrzení, při
ukončení soustavné supervize dlouhodobě sledovaných případů se pro IAAP vyplňuje evaluační protokol, případně pro
účely závěrečného kolokvia u ČSAP vyjádření pro komisi.
V Brně dne 11.8.2012
Curriculum vitae
Mgr. Ervin Široký, Ph.D.
vzdělání:
1995 magisterský diplom z jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity
2002 doktorský diplom ve studijním oboru Klinická psychologie s titulem Ph.D. na Filosofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci
1999 osvědčení o speciální průpravě z klinické psychologie
2001 osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii
17.2.2005 - 17.2.2001 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, reg. číslo 022-0007-0389
17.2.2011 - 16.2.2017 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – prodloužení platnosti
zaměstnání:
Psychiatrická léčebna v Jihlavě (září 1996 – březen 1999)
Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium (duben 1999 – prosinec 2002)
Denní sanatorium při SZZ II Brno – péče o psychoticky nemocné (leden 2002 – prosinec 2004)

ordinace klinické psychologie – zástup za PhDr. Novákovou (leden 2005 – březen 2005)
soukromá praxe - ordinace klinické psychologie a psychoterapie, registrovaném nestátním zdravotnickém zařízení
(duben 2005 – dosud)
- vždy funkce psychologa na plný úvazek; celková praxe k září 2012 činí 16 let
cizí jazyky:
angličtina – konverzace, studium odborné literatury
psychoterapeutické kurzy:
závěrečnou zkouškou ukončený komplexní výcvik v České společnosti pro analytickou psychologii
jungovský analytik – individuální členství v International Association for Analytical Psychology
průběžné další vzdělávání - kurzy České společnosti pro katatymně-imaginativní psychoterapii
členství v odborných společnostech:
Česká společnost pro analytickou psychologii – od roku 1997 dosud člen předsednictva
Česká společnost pro katatymně-imaginativní psychoterapii
Asociace klinických psychologů
Individual Member of International Association for Analytical Psychology – od srpna 2007
účast na konferencích:
Journal of Analytical Psychology: Diversity and its Limits (Praha 2001)
International Association for Analytical Psychology: XV. International Congress for Analytical Psychology (Cambridge
2001)
International Association for Analytical Psychology: XVI. International Congress for Analytical Psychology (Barcelona
2004)
International Association for Analytical Psychology: XVII. International Congress for Analytical Psychology (Cape Town
2007)
I. Konference Česká společnosti pro analytickou psychologii (Brno 200.)
aktivní účast na konferencích:
XXIII. Česko-Slovenská psychoterapeutická konference (Trenčianské Teplice 2001) – „Výcvik a vzdělávání v jungovské
psychoterapii u nás“
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno: 4. Sjezd o
spánku, 8. Sympozium o spánkové apnoi (Brno 2002) – „Sen v psychologii a psychoterapii“
II. Konference Česká společnosti pro analytickou psychologii (Brno 2008) – „Symbióza dospělé dcery s matkou“
III. Konference Česká společnosti pro analytickou psychologii (Brno 2010) - „Proměna v terapii: Cesta nahoru, cesta
dolů“
publikační činnost:
Široký, Ervin: Sen v životě a v psychoterapii. Psychologie dnes, r. VII, 2001, s. 18-19
Široký, Ervin: Report of Czech Society for Analytical Psychology. IAAP Newsletter, r. XXI, 2001, s. 128-129
Široký, Ervin: Lucidní snění. Psychologie dnes, r. VIII, 2002, s. 18-19
Široký, Ervin: Report of Czech Society for Analytical Psychology. IAAP Newsletter, r. XXII, 2002, s. 179-180
Široký, Ervin: Report of Czech Society for Analytical Psychology. IAAP Newsletter, r. XXIV, 2004, s. 143-144
Široký, Ervin: Recenze knihy Martina Járy Sny naživo. Psychologie dnes, r. X, 2004, s. 38
2012: vedení časopisu analytické psychologie Mezi Břehy, zde publikované texty:
XVII. konference IAAP v Kapském městě (reportáž)
Fotoreportáž z III. konference ČSAP
Samotou k setkávání aneb Mezi břehy psychoterapie a muziky (rozhovor s PhDr. L. Běťákem)
pedagogická a výcviková činnost:
externí výuka analytické psychologie a kazuistického semináře takto zaměřené práce na Filosofické fakultě a na
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v letech 1998-2009
výuka v rámci kurzů České společnosti pro analytickou psychologii:
víkendový seminář Úvod a historie analytické psychologie – v letech 2012, 2010,
2008, 2006
víkendový seminář Využití snu v psychoterapii – 2011
víkendový seminář Analytická psychoterapie – úvodní fáze - 2012
odpolední semináře: Deprese (2x v roce 2008), Osobnostní typologie (2x v roce 2011) Psychoterapeutický vztah –
hranice psychoterapeutického prostoru (2x v roce 2012), dále opakovaně v dřívějších letech: Hraniční porucha
osobnosti, Narcistní porucha osobnosti, Asociační experiment
vedení sebezkušenostní skupiny v rámci výcviku ČSAP: 2007 – 2012, 400 hodin, 14 účastníků
poskytování individuální sebezkušenostní psychoterapie pro účastníky výcvikových programů ČSAP – od roku 2006
dosud (aktuálně vždy 2 až 4 analyzandi)
poskytování supervizí v rámci ČSAP – od roku 2006 dosud, skupinově v rámci seminářů, individuálně – dle aktuální
potřeby účastníků výcvikových programů ČSAP, kontinuálně pravidelně probíhá přibližně jedna supervize ročně
CV
PhDr.Michaela Hapalová,
30.1.1963, Bratislava
Registrovaný klinický psycholog
Ordinace klinické psychologie a psychoterapie
Vzdělání:
1987 – FFUK, jednooborová psychologie
1988- rigorozní zkouška, PhDr.
Atestační zkoušky:
1994 – atestace z klinické psychologie
1998- funkční specializace ze systematické psychoterapie
2008- specializace v oboru dětská klinická psychologie
Profesní praxe:
1987- 1988 – VúDPaP, Bratislava
1988-1991 – OPPP Praha 2, Praha 10
Praxe ve zdravotnictví:

1991-1995 – D centrum, středisko pro dětskou a rodinnou psychoterapii /spoluzakladatelka centra/
Od 1996– privátní praxe klinické psychologie a psychoterapie pro děti rodinu a dospělé
Přednášková činnost:
Jabok,-1 semestr výuka vývojové psychologie
Vyšší odborná herecká škola Michle – 1 semestr psychologie /zástup/
Rafael Institut
Židovská obec , Bratislava
Publikační činnost:
Kožnar, Hapalová: Výzkum sociometrických pozícií v tréninkových skupinách ,
VúDPaP, Bratislava , 2/1994
Hapalová M: O smútku a hrdinstve / náčrt psychologickej reflexive príbehov prvej generácie preživších holocaust/.
Reflexie holokaustu , vydalo Dokumentačné stredisko holokaustu, ˇUstav etnologie SAV, Bratislava 2010
Příspěvky do sborníků Rafael institutu –
- Židovská identita ako cesta k sebe, domov, spät do svojej duše
-Vztahy mezi generacemi
Odborné mezinárodní konference a stáže:
1999 ,Institut C.G.Junga, Zurrich,Švýcarsko, 3 týdny
2007,Mojmírovice u Nitry, Slovensko, :
Mezinárodní a interdisciplinární konference s názvem: Holokaust ako historický a morálny problem v minulosti a
súčastnosti /aktivní účast/
2008,Itálie -Milano : 1 st. International Congress , Inter- school Forum on Child Analysis /ISFCA/
2010.Kanada -Montreal: 18 th Congress of International Association for Analytical Psychology
2010,Itálie-MIláno : 3 rd International Congress, Inter School Forum of Child Analysis
2011, Rusko - Petrohrad : The Journal of Analytical Psychology , 10 th International Conference: The Ancestors in
Personal, Professional and Social History.
Odborné výcviky a kurzy:
1988-93 SUR- výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii
1993-95- rodinná terapie / Institut rodinne terapie a systemických studií, Boš, Špitz, Gjuričová/
1996-1998 – dětská psychoanalytická psychoterapie /Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii/
1999-2003 – Pesso Boyden psychomotorická terapie , PBSP /organizace RIAPS, Remedium /
1998- 2000- jungovsky orientovaná psychoterapie /ČSAP/
Od 1999 mezinárodní individuální výcvik v jungiánské analyse /IAAP/, přerušen 2003-2006- Mateřská dovolená/, bude
ukončen závěrečnou zkouškou v příštím roce.
Víceleté kurzy práce s tělem a neverbálními technikami, kurz nedirektivní psychoterapie hrou, kurz krizové intervence
a práce s tělem a i.
Lektorská činnost:
2000-2004 výcvik ve skupinové psychoterapii : SUR 2000 –spolulektorka skupiny
Od 12/2010 lektorka / spolu s S. Hubálkem/ výcvikové skupiny v terapii traumatu , Rafael Institut
Členství v odb. Společnostech:
AKP
ČMPS
ČSAP
IAAP- adept na individuálního člena mezinárodní asociace analytické psychologie
PBSP – Pesso Boyden psychomotorická terapie
Curriculum vitae
PhDr. Jana Vašková
Osobní data : 19.5.1949
Stav: vdaná
Adresa: 767 01 Kroměříž, Bartošova 2006/11
Telefon: +420 728 337 849
e-mail: jana.vaskova@centrum.cz
Vzdělání
1964-1967 SVVŠ Brno, Koněvova
1967-1972 FF UJEP Brno, psychologie
1976 Rigorózní zkouška FF UK Praha
1985 osvědčení o speciální průpravě z klinické psychologie
1998 osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii
2006 a 2011 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
Zaměstnání klinická psycholožka
1973-1976 neurologické oddělení FDN Brno
1976 -1996 PL Kroměříž
2000-2005 nemocnice Kroměříž
2006-dosud ambulance klinické psychologie dr. Dorazilové, Kroměříž
Pedagogická a lektorská činnost
1993-2009 externí vyučující na VOŠSaPg v Kroměříži – průprava v sociálně
psychologických dovednostech a v metodách
1996-2000 ILF lektorská činnost v rámci dalšího vzdělávání klinických .psychologů
2005-2009 externí výuka na FSS MU Brno, garant odborného programu v analytické
psychologii– jungovské psychoterapii
2002 dosud organizační a lektorská činnost v rámci ČSAP
Výcvik
od roku 1992 výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii
1992-1993 80 hod.skupinové supervize v individuální krátkodobé psychodynamické
Psychoterapii podle Control Mastery Theory
1996 EU Phare Programme Dvelopmental Supervizion in Social Work

1997-2001 výcvik v analytické psychologii v rámci ČSAP ( České společnosti pro
analytickou psychologii
1998 studijní pobyt na C.G.Jung Institut Küsnacht, Švýcarsko
2005 zkouška IAAP ( International Association for Analytical Psychology)
výcviková analytička a supervizorka České společnosti pro analytickou
Výcviková činnost
2002 – dosud organizační a lektorská činnost v rámci ČSAP
2005 – dosud poskytování individuální sebezkušenosti pro účastníky výcvikových
programů ČSAP ( 3-5 průběžně analyzovaných)
2007 - dosud poskytování individuální supervize v rámci ČSAP (průběžně 3 – 5
supervidovaných )
Členství v odborných společnostech
Česká společnost pro katatymně –imaginativní psychoterapii
Česká společnost pro analytickou psychologii – jungovskou psychoterapii; členka předsednictva; předsedkyně od 2008
dosud
Individual Member od International Association for Analytical Psychology
Asociace klinických psychologů
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
Účast na konferencích
Pravidelná na konferencích ČSKIP a SSKIP s mezinárodní účastí
IAAP Barcelona 2004
Dreiländertagung A, BRD, CH Wien 2005
IAAP Cape Town 2007
IAAP-IAJS ETH Zürich 2008
Překlady:
1995 Spoluúčast na překladu C.G.Jung: Člověk a jeho duše, Akademia
2000 Kast,V.:Krize a tvořivý přístup k ní, Portál
2001 Kast,V.:Dynamika symbolů, Portál
2006 Práce na překladu Slovník analytické psychologie, Portál
CV pro ČSAP
PhDr. Dana Dobiášová, klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka ČIS
privátní praxe: Hradec Králové, 500 01, Kavčí plácek 121, tel.495511324, 731171454, mail:
dana.dobiasova@centrum.cz
Vzdělání:
FFUK Praha, jednooborová psychologie (absolv. 1980)
Rigorózum na FFUK (1987)
Atestace v oboru klinické psychologie (IPVZ, 1999)
Funkční specializace pro systematickou psychoterapii (IPVZ 2009)
Výcviky:
Psychoterapeutický výcvik SUR (absolv. 1989)
Výcvik v systemické terapii (ISS Hamburk, ISZ Praha - absolv. 1992)
International European Drug Abuse Treatment Training Project, absolv. r. 1999
Výcvik v integrativní supervizi akreditovaný EAS (lektorka J. Hewson)- absolv. 2003
Analytický výcvik při ČSAP v jungovsky orientované psychoterapii – absolv. 2008
Praxe:
Psychiatrická léčebna Praha 8 - Bohnice (1972-73)
Psychiatrická klinika FN Hradec Králové (1974-82)
Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové (1982-85)
Dětský diagnostický ústav Hradec Králové (1985-92)
Externě Středisko pro partnerské, osobní a rodinné vztahy (1989-96)
Zakladatelka nestátního zdravotnického zařízení o.s. Laxus v Hradci Králové, které provozuje od r. 1996 programy pro
prevenci a léčbu závislých osob (vedoucí Kontaktního centra 1996 – 2000, vedoucí ambulantního programu 2001 2004)
Privátní poradenská praxe od r. 2004
Ambulance klinické psychologie, nestátní zdravotnické zařízení od r. 2009
Trenérské aktivity při ČSAP:
vedení sebezkušenostní výcvikové skupiny od r.2010 doposud.
Trenérské aktivity jinde:
vedení šesti skupin v rámci komunitních výcviků (SUR, Remedium, Skálův institut) od roku 1992 doposud.
Supervizní aktivity při ČSAP:
Individuální supervize od r. 2011 – 4 supervidovaní
Supervizní aktivity jinde (výběr):
Individuální supervize od roku 2003 – 20 supervidovaných
Skupinové supervize od roku 2000:
PPP Ústí nad Orlicí (2000 - 2010)
PROSTOR-PRO, Hradec Králové (2002 - 2005)
O.s. PROSTOR, Kontaktní centrum Kolín ( 2005-2008)
SVP Kompas Náchod (od roku 2006), SVP Pyramida Pardubice (od roku 2006), SVP Domino Hradec Králové (od roku
2006), SVP Mimoza Ústí nad Orlicí (od r. 2006), SVP Návrat Hradec Králové (od r. 2006)
Projekt Českého institutu pro supervizi „Vzdělávání sociálních pracovníků Středočeského kraje“ - supervize soc.
pracovníků MÚ Kutná Hora, Čáslav, Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Český Brod, Kolín (od roku 2006-2007)
Zdravotně sociální služby Turnov, vedoucí služeb (od 2011 doposud)
Péče o duševní zdraví-Region Pardubice, organizační jednotka v Ústí n/o a v Rychnově nad Kněžnou (od 2010
doposud)
Věznice Valdice, specializovaný program (od 2011 doposud)

Psychiatrické oddělení Oblastní nemocnice Jičín (od 2012)
Publikační činnost:
Ediční příprava přílohy KONFRONTACÍ, časopisu pro psychoterapii „Drogy a duševní zdraví v roce 1999..“, Hradec
Králové, ročník X, 1999, č. 3
Ediční příprava publikace Richard Pates: Pražské přednášky, 1997, vydalo o.s.Laxus, Hradec Králové pod patronací
A.N.O., za finanční podpory MPK Úřadu vlády ČR
Dana Dobiášová: Motivační aliance při léčbě závislostí, Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 12. roč., 2001, č. 3
Kamil Kalina a kolektiv: Drogy a drogové závislosti, ÚVČR, 2003 - Dana Dobiášová, Jiří Broža: Motivační trénink,
kap.5/4, str. 283-289,
Profesní životopis
PhDr. Karel Zezulka nar. 24.5.1946
Bydliště: Vrobelova 2810/31, Kroměříž
Vzdělání:
1974 Ukončeno jednooborové studium psychologie na FF UJEP v Brně.
1982 Získání titulu PhDr. na FF UJEP v Brně.
1984 Zkouška ze specializační průpravy na úseku činnosti klinické psychologie 1984.
1998 Funkční specializace v systematické psychoterapii.
Praxe:
1974 – 1979 PL Jihlava
1979 – 1993 PL Kroměříž
1993 dosud privátní psychologická praxe v Kroměříži
Výcvik v psychoterapii:
1978 – 1982 Výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii v systému SUR ,
Komunita H, v rozsahu 550 hod.
1992 – 1997 32 hod. supervidované skupinové práce a 108 hod. supervize výcvikového týmu
1995 – 1996 80 hod. skupinové supervize v individuální krátkodobé psychodynamické psychoterapii dle Kontrol Mastery Theory.
1993 dosud Výcvik v katathymně imaginativní psychoterapii.
1997 – 2001 Výcvik v jungovsky orientované psychoterapii uzavřený závěrečnou zkouškou.
Výuková a výcviková činnost:
1992 – 1997 Vedení výcvikové skupiny v dynamicky orientovaném výcviku ve skupinové
psychoterapii, organizovaným BIP, v rozsahu 625 hod.
2002 – 2011 Výběrový předmět „Základní pojmy jungiánské psychoterapie“ a kasuistický
seminář z jungiánské psychoterapie.
2007, 2008, 2010 Aktivní účast na konferencích pořádaných ČSAP.
Účast v odborných společnostech:
1975 dosud členství v ČPS ČLS JEP
1991 dosud členství v AKP
1993 dosud členství v ČSKIP
1997 dosud členství v ČSAP
V Kroměříži 6.9.2012 PhDr. Karel Zezulka
Příloha č. 3
Přehled témat
Základní témata
I.
Úvod do analytické psychologie
Historie a současnost
C. G. Jung – život a dílo
Školy analytické psychologie – osobnosti, vývoj, specifika
Pojetí nevědomí u Freuda a u Junga
Fáze terapeutického procesu v analytické psychologii
Přístup k člověku
II.
Symbol
Aspekty symbolu, symbol a znak, symbolický život, práce se symbolem, amplifikační metoda, synchronicita
III.
Komplex
Aspekty komplexu, kompletová konstelace, kompletové jádro a epizoda, terapeutická práce s komplexem
Asociace, asociační experiment
IV.
Archetyp
Aspekty archetypu, základní archetypové motivy, působení archetypu, archetyp a individuum
V.
Sen
Jungovo pojetí snu versus klasický přístup
Práce se snem
VI.
Imaginace
Metoda aktivní imaginace, KIB
VII.
Individuace
Transcendentní funkce
VIII.
Přenos - protipřenos
Práce s přenosem a protipřenosem

Obecně
terapeutická
témata
1.
Psychoterapeutické školy a směry
Základy dynamického a hlubinného přístupu, osobnostní a symptomový přístup
2.
Terapeutický vztah
Anamnéza, 1. interview, psychoterapeutické indikace a kontraindikace, setting, kontrakt, individuální a skupinová
terapie
3.
Diagnostika
MKN-10, OPD, Koordinovaná psychodynamická a deskriptivní diagnostika osobnosti
4.
Konflikt
Aktuální, raný, práce s konfliktem
5.
Obranné mechanismy
Odpor v terapii
6.
Obecná psychopatologie
Neurózy
7.
Speciální
Rané poruchy
psychopatologie
Psychózy
Borderline
Deprese
Úzkostné a obsedantní poruchy
8.
Psychosomatické poruchy
Neurózy
9.
Traumatizace
Specifika a zásady při práci s touto problematikou
10.
Krize
Typy krizí, podoby krizové intervence a její zásady
11.
Bolest
Terapie somaticky nemocných, postižených
Teorie
1.
Vývojové
Freud, Erickson, Mahlerová, Kleinová, Kernberg
2.
Teorie objektních vztahů
Kernberg
3.
Self-psychologie
Kohut
4.
Psychoanalytické teorie
Kleiniánská analýza
5.
Jungiánské teorie
Vztahy k etice, teorii chaosu, náboženství, politice, přírodním vědám, neurovědám apod.
Techniky
1.
Analytická psychoterapie obecně
Fáze analytického procesu
2.
Práce se snem
Amplifikace, příklady
3.
Práce s obrazem
Práce se symbolickým materiálem, terapie malováním
4.
Sandspiel
5.
Imaginace
6.
Snový strom
7.

Psychodrama
8.
Práce s příběhem
Využití příběhu, pohádky nebo mytologie v analytické terapii
9.
Práce s tělem
Taneční terapie
10.
Terapie dospělých
specifika
11.
Terapie dětí a dospívajících
specifika
12.
Psychofarmaka
Tento program se během doby neustále zdokonaluje a doplňuje.
Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii
Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii (dále ČSAP) schválený Českou psychoterapeutickou
společností ČLS JEP je komplexní odbornou školou základů psychoterapie a analytické psychologie a psychoterapie.
Analytická psychologie je dnešní podobou psychoterapeutického přístupu vycházejícího z praxe C. G. Junga, rozvinutá
jeho následovníky a otevřená dalším hlubinným směrům a školám. Program je v České republice schválen pro práci ve
zdravotnictví, jeho cílem může být získání potvrzení ČSAP o splnění povinností pro státní zkoušky z funkční
specializace systematické psychoterapie (což předpokládá naplnění všech povinností – viz dále). Může být také
začátkem individuální cesty k členství v Mezinárodní asociaci analytické psychologie (IAAP), což fakticky znamená stát
se mezinárodně uznaným jungovským analytikem.
Cíl programu
Cílem programu je uvedení do problematiky psychoterapeutického přístupu k člověku, k jeho patologii i k možnostem
terapie. Výcvikový program rozvíjí základy psychoterapie analyticko-psychologickou metodou a seznamuje
frekventanty výcviku s jungovským přístupem k problematice. Klade důraz na význam osobní zkušenosti a současně
rozvíjí psychoterapeutické dovednosti v zacházení s nevědomým materiálem, symboly, komplexy, archetypy, sny,
imaginacemi, přenosem a protipřenosem v terapii.
Přijímací pohovory
Do programu se mohou hlásit zájemci s ukončeným VŠ vzděláním na magisterské úrovni. Přednostně budou přijímáni
zájemci se vzděláním souvisejícím s psychoterapeutickou profesí, zejména ti, kdo již pracují s klienty, případně
studenti posledních ročníků odpovídajícího vysokoškolského studia. Podmínkou přijetí je dovršení 23 let v době
zahájení výcviku. Výhodou je aktivní znalost anglického nebo německého jazyka. Zájemci zasílají na uveřejněný
kontakt rukou psaný neformální životopis. Po osobním rozhovoru zhodnotí přijímací komise vhodnost uchazeče a
rozhodne o přijetí (vedle výše vyjmenovaných předpokladů záleží i na osobnostních kvalitách uchazečů). Výsledek
přijímacích pohovorů obdrží uchazeči elektronickou poštou do jednoho měsíce, přijatí zájemci jsou zároveň pozváni na
první společnou akci. Proti rozhodnutí přijímací komise není možné podat odvolání.
Forma programu
Výcvikový program je čtyřletý a probíhá formou víkendových a regionálních seminářů.
Regionální semináře jsou organizovány mimo prázdniny pro dvě samostatné skupiny účastníků výcviku – zvlášť v Brně
a v Praze, a sice 4 vyučovací hodiny jedenkrát za měsíc ve středu v podvečerních hodinách. Probírají se zde dopředu
oznámená témata základů psychoterapie a analytické psychologie. Pro uzavření výcviku je povinná alespoň
osmdesátiprocentní účast na tomto typu seminářů.
Víkendové semináře jsou pořádány s frekvencí minimálně čtyřikrát ročně pro obě regionální skupiny společně.
Víkendové semináře mají specifické tematické zaměření a obvykle i část supervizní (formou skupinové supervize).
Konají se střídavě v Brně a v Praze, popř. na dalším místě v České republice od pátku odpoledne do nedělního
poledne. Pro uzavření výcviku je třeba absolvovat minimálně 16 víkendových seminářů.
Na všech typech seminářů je požadován aktivní přístup: spolupráce při skupinových supervizích, práce se studijními
texty atd.
Vyšší než povolené absence na regionálních a víkendových seminářích mohou být doplněny při jejich dalším pořádání
(pro následující ročník výcviku).
Supervize
Předpokládá se, že účastník absolvuje 100 hodin supervize pod vedením supervizora ČSAP . Z těchto minimálně 50
hodin zahrnuje prezentaci vlastních případů (musí se jednat nejméně o 5 případů, nejméně 2 musí být supervidovány
kontinuálně).
Sebezkušenost
Celkový počet požadovaných sebezkušenostních hodin je 500, z toho minimálně 100 hodin musí být absolvováno
individuálně a ostatní hodiny si lze doplnit skupinovou formou. ČSAP nabízí skupinovou sebezkušenost. Individuální
sebezkušenost si účastník domlouvá s výcvikovými analytiky ČSAP sám. Sebezkušenost je třeba absolvovat u
výcvikového analytika ČSAP.
Kandidátský pohovor
Po prvním roce absolvuje každý účastník výcvikového programu kandidátský pohovor, na kterém bude posouzena
vhodnost pokračování ve výcviku, popř. podoba tohoto pokračování. Výstupem může být souhlas s pokračováním,
podmínečná doporučení, omezení dalšího pokračování i vyloučení z programu.
Kolokviální zkouška v polovině kurzu
Nezbytným předpokladem této zkoušky je předchozí úspěšné absolvování kandidátského pohovoru. Cílem zkoušky je
poskytnout účastníkům zpětnou vazbu, dát doporučení, jak tvůrčím způsobem pokračovat ve studiu a zhodnotit
dosavadní studium. Tuto zkoušku vypíše předsednictvo přibližně v polovině kurzu a seznámí účastníky s náležitostmi
této zkoušky. I zde se rozhodne, zda bude účastníkovi umožněno pokračovat v programu, zda mu bude podmínečně
doporučeno doplnit nedostatky, nebo ukončit studium.
Závěrečná zkouška

Po splnění studijních povinností musí zájemce o uzavření výcvikového programu absolvovat závěrečnou zkoušku.
Podmínkou zkoušky je odevzdání závěrečné práce – případové studie dokládající vlastní supervidovanou
psychoterapeutickou praxi. Závěrečná zkouška se týká odevzdané práce a teoretických témat. Absolvent bude při
závěrečném pohovoru hodnocen dvěma školiteli. Na základě nabytých klinických dovedností, vnímavosti k pojmům
analytické psychologie, rozvinutí vlastní osobnosti a psychologické zralosti posoudí školitelé vhodnost udělení
osvědčení o plném absolvování výcvikového programu. Toto uznání splňuje požadavky IPVZ pro funkční specializaci v
systematické psychoterapii. K závěrečnému pohovoru je možné se přihlásit později, není nutné splnit všechny
požadavky již během kurzu, ke kterému byl účastník přijat.
Česká společnost pro analytickou psychologii
Se sídlem: Dykova 26, Brno, 636 00
IČ: 65341139
Zastoupená: .......................................................................................................................
a
Pan (Paní) .................................................................................................(účastník výcviku)
Datum narození ..................................................................................................................
Bydliště ..............................................................................................................................
Závazná e-mailová adresa...................................................................................................
ve společné vůli uzavřeli následující
SMLOUVU
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je komplexní vzdělávací program s názvem „Psychoterapeutický výcvik v analytické
psychologii“. Program odpovídá požadavkům pro vzdělávání v psychoterapii a pro práci ve zdravotnictví, a byl
schválen Českou psychoterapeutickou společností a Českou psychiatrickou společností ČLS JEP. Subjektem
oprávněným k poskytování tohoto vzdělávacího programu je Česká společnost pro analytickou psychologii.
Komplexní vzdělávací program, v celkovém rozsahu 990 hodin, je rozdělen do tří částí:
I. Teoretická část je složena z
1. regionálních seminářů (minimálně 120 hodin)
2. víkendové semináře (minimálně 160 hodin)
II. Sebezkušenostní část představuje minimálně 500 hodin, z toho individuální sebezkušenost u výcvikového analytika
ČSAP představuje minimálně 100 hodin. Další hodiny sebezkušenosti lze doplnit skupinovou sebezkušeností z nabídky
ČSAP.
III. Supervizní část představuje minimálně 100 hodin, z toho minimálně 50 hodin vlastních případů u supervizora
ČSAP. Musí se jednat nejméně o 5 případů, nejméně 2 musí být supervidovány kontinuálně.
Osoba individuálního analytika, supervizora a skupinového analytika musí být po celou dobu výcviku vždy odlišná. U
analytika v úloze individuální sebezkušenosti tedy již nelze absolvovat ani skupinovou sebezkušenost, ani supervizi;
atp.
V průběhu komplexního vzdělávacího programu musí účastník absolvovat kandidátský pohovor a kolokviální zkoušku
pro další pokračování ve výcviku. Program je zakončen závěrečnou zkouškou, ke které může účastník přistoupit,
pokud se zúčastnil minimálně 80% regionálních seminářů, předložil náležitou kolokviální i závěrečnou práci a splnil
všechny ostatní stanovené podmínky.
II. Vzájemné závazky smluvních stran
Česká společnost pro analytickou psychologii se zavazuje:
1. Poskytnout účastníkům výcviku během 4-letého období minimálně 280 hodin teoretické části komplexního
vzdělávacího programu dle předem stanoveného plánu.
2. Předat účastníkovi při zahájení komplexního vzdělávacího programu studijní index, do kterého se zaznamenává
účast na programu a plnění studijních povinností.
3. Rozhodnout o možnosti náhrady, případně dalším postupu, pokud se účastník výcviku dostane do zcela mimořádné
situace či závažných zdravotních potíží, které mu neumožní účast na programu.
4. Po ukončení komplexního vzdělávacího programu vydat osvědčení o úspěšném absolvování, pokud účastník splnil
všechny stanovené podmínky, a vystavit potvrzení o celkovém počtu absolvovaných hodin. Účastníkovi, který nesplnil
stanovené podmínky, vydat potvrzení o počtu absolvovaných hodin.
5. Zachovat diskrétnost o všech skutečnostech týkajících se jednotlivého každého účastníka programu, se kterým se
lektoři, zúčastnění při realizaci komplexního vzdělávacího programu, setkají. Chránit důstojnost účastníků i jejich
nepřítomných blízkých a to i po ukončení komplexního vzdělávacího programu.
6. Dodržovat ustanovení Etického kodexu České Psychoterapeutické Společnosti ČLS JEP a Etického kodexu IAAP.
7. Dbát o kvalitu a vysokou odbornou úroveň vzdělávacího programu..
Účastník vzdělávacího programu se zavazuje:
1. Účastnit se pravidelně celé čtyřleté základní části komplexního vzdělávacího programu. V případě zcela mimořádné
události nebo závažných zdravotních potíží, které by mu účast znemožňovaly, informovat neprodleně předsedu ČSAP.
2. Plnit studijní povinnosti stanovené komplexním vzdělávacím programem a uchovávat záznamy o jejich plnění ve
studijním indexu.
3. Udržovat naprostou diskrétnost o všech skutečnostech, se kterými se setká na skupině i v celé výcvikové komunitě,
chránit důstojnost ostatních členů skupiny a komunity i jejich nepřítomných blízkých a to i po ukončení vzdělávacího
programu v souladu se zákony ČR.
4. Pracovat aktivně na vlastním sebepoznání tak, aby rozšířil svůj lidský a terapeutický potenciál, a v tomto smyslu být
k dispozici i ostatním účastníkům výcviku.
5. Aktivně se vzdělávat v tématech analytické psychologie, studovat odbornou literaturu, která je k jednotlivým
tématům požadována, ale také samostatně číst analyticko-psychologickou a další odbornou literaturu.
6. Dodržovat ustanovení Etického kodexu České Psychoterapeutické Společnosti ČLS JEP a Minimální standardy
etického kodexu IAAP.
7. Hradit v termínu semestrální platby za výcvik (i v případě navýšení z neočekávaných důvodů - inflace, daně atp.) a
respektovat závazky, které vyplývají ze stanov ČSAP.
(Semestrální platby pokrývají základní část komplexního vzdělávacího programu, sebezkušenost a supervizi /kromě
supervizí v rámci víkendových seminářů/ hradí účastník zvlášť.)
III. Platnost smlouvy

1. Platnost smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva končí:
- splněním účelu smlouvy, tj. úspěšným absolvováním komplexního vzdělávacího programu
- dohodou mezi oběma smluvními stranami
- odstoupením od smlouvy z důvodů specifikovaných v článku IV
- odstoupením od smlouvy z důvodu hrubého porušení smluvních závazků
- uplynutím doby 8 let od podpisu smlouvy
IV. Zvláštní ustanovení
1. Účastník se zavazuje bez prodlení oznámit předsedovi ČSAP své duševní poruchy, které si vyžádaly nebo vyžadují
odbornou pomoc a to před i v průběhu komplexního vzdělávacího programu. Předseda tuto skutečnost projedná s
předsednictvem. Případné neoznámení může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany ČSAP.
2. Předsednictvo ČSAP si vyhrazuje právo ukončit účastníkův komplexní vzdělávací program před naplněním smlouvy,
jestliže dojde k závěru, že další pokračování v komplexním
vzdělávacím programu by znamenalo újmu pro účastníka samého nebo ohrožení jeho současných či budoucích klientů,
nebo pokud shledá na straně účastníka jiné kontraindikace pro vykonávání psychoterapeutické činnosti.
V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom.
2. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou obou stran
3. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
..................................................
datum, místo
…............................................................ …............................................................
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Životopisy ČPS LS JEP

PhDr. Drahomír Balaštík
Vystudoval psychologii na FF MU Brno (1964), pracoval ve vězeňství, pedagogicko-psycholog. poradenství a od r.1991
je zaměstnán jako klinický psycholog ve FN u sv.Anny v Brně. V průběhu praxe absolvoval penologický kurz pro
psychology, atestoval v oboru poradenské psychologie (1972) a klinické psychologie (1992) a prodělal
psychoterapeutické výcviky (mj. SUR, analytická psychoterapie, psychosyntéza aj.). Krátkodobě přednášel na VŠ, byl
zapojen do grantového výzkumu (kvalita života u psoriatiků) a publikuje v odborných časopisech. Je členem
odborných společností (mj.ČSAP a Sdružení pro psychosomatiku.)

PhDr.Ludvík Běťák, ambulance klin. psychologa, Dykova 26, 636 00 Brno,
mobil 605 555 858 , e-mail: ludvik.betak@seznam.cz
1971 - jednoobor.psychologie na FF UJEP v Brně, 1974 - PhDr. FFUK Pha,
klinický psycholog a psychoterapeut (atest.1985, funkč.spec.1998), od r. 2000 jungovský psychoanalytik (individ.
člen IAAP)
Lektor, výcvikový terapeut a supervizor, zakládající člen a býv. předseda ČSAP a ČSKIP, Jm pobočky AKP.

PhDr. Dana Dobiášová, klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka ČIS, absolventka Psychoterapeutického
výcviku SUR, Výcviku v systemické terapii (ISS Hamburk, ISZ Praha), Výcviku v integrativní supervizi akreditovaný
EAS (lektorka J. Hewson), Analytického výcviku při ČSAP v jungovsky orientované psychoterapii. Věnuje se
individuální psychoterapii, vedení sebezkušenostních výcvikových skupin a supervizím.
Kontakt: Ambulance klinické psychologie, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, 500 01 tel.495511324, 731171454, mail:
dana.dobiasova@centrum.cz

PhDr.Michaela Hapalová
klinická psycholožka a psychoterapeutka pro děti, rodinu a dospělé.Soukromá praxe v Praze od r.1996.Tréningová,
supervizní a lektorská činnost.Projekty a semináře s problematikou šoa /Generacepoté a i./Členka
AKP,Českomoravské psychol.společnosti,České společnosti pro analytickou psychologii,,asociace pro Pesso Boyden
psychomotor. Psychoterapii, členka Správní Rady Rafael institutu. Adeptka na členku Mezinárodní společnosti pro
jungovskou analýzu

Mgr. Ervin Široký, Ph.D.
Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a následně pak získal doktorát v oboru klinická psychologie na
FF UP v Olomouci. Registrovaný klinický psycholog a psychoterapeut, jungovský analytik – individuální člen
International Association for Analytical Psychology. Provozuje soukromou praxi v Brně. Lektor, tréninkový analytik a
supervizor České společnosti pro analytickou psychologii, člen jejího předsednictva.

PhDr. Jana Vašková

jana.vaskova@centrum.cz

1972 - jednooborová psychologie FF UJEP v Brně, PhDr. na FF UK 1975; registrovaná klinická psycholožka,
psychoterapeutka ( atestace 1985, funkční specializace 1998) . Výcvik v analytické psychologii ČSAP 2002;
jungovská analytička, individuální členka IAAP od 2005. Lektorka, výcviková analytička, supervizorka a současná
předsedkyně ČSAP. Dále členka: ČSKIP, ČPS ČLS JEP, AKP. Působiště: Kroměříž

PhDr. Karel Zezulka, 24.5.1946, bydliště Vrobelova 2810/31, 767 01 Kroměříž, privátní praxe od r. 1993
1969 – 1974 jednooborová psychologie na FF UJEP v Brně, 1982 PhDR.
1984 -

atestace z klinické psychologie

1998 -

Funkční specializace v systematické psychoterapii

1978 – 1982 výcvik ve skupinové psychoterapii v systému SUR
1997 – 2002 výcvikový program ČSAP zakončený závěrečnou zkouškou
1992 – 1997 vedení výcvikové skupiny v psychoterapeutickém výcviku BIP
2002 – 2011 výběrový předmět Základní pojmy jungiánské psychoterapie na Psychologickém ústavu MU
2007, 2008, 2010 - aktivní účast na konferencích ČSAP
Členství v odborných společnostech: ČPS ČLS JEP, AKP, ČSKIP, ČSAP

