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Žádost o schválení
komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii pro zdravotnictví

Žadatel
Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o,p.s,

Ulice

Jáchymovská 385
Město

Liberec
PSČ
460 10

IČ
28665180
Email žadatele

knop@sktlib.cz
Telefon žadatele

485151398
Název vzdělávacího programu
Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní - psychosomatický přístup

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že veškeré dokumenty přiložené k této žádosti se informačně shodují s údaji v této žádosti
uvedenými.
Ano
Ne

Plánovaný začátek výcvikového programu
říjen 2018

Délka vzdělávacího programu

7 let (4,5 a 2,5 roku)

Vzdělávací program obsahuje :
Teorii příslušného směru v rozsahu min. 120 hodin

Ano

Ne

Praktickou část, tj. osobní zkušenost (sebezkušenost, cvičná terapie, tréninková analýza a jiné metody obsahující sebereflexi) v
rozsahu min. 300 hodin
Ano
Ne
Výcvikovou supervizi v rozsahu min. 100 hodin přímé supervize, tj. přímého kontaktu se supervizorem nebo supervizory
Ano
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Jakým způsobem zajišťujete teoretickou část vzdělávání?
Teoretické vzdělávání je v rozsahu '130 hodin. Je rozděleno na B dvoudenní setkání v posledních dvou pětinách r,lýcviku. Předni odborníci na
psychoterapii zčásii přednášejí, ale především vedou semináře potažmo nácvik dovednosti na zadaná témata (viz rozvrh vzdělávání), V průběhu
dvoudenního setkání se obvykle siřídají dva lektoři, potažmo dvě někdy i rúzná témata - některá témata se opakují - prohlubují. Někteří lektoň
,,přednášejí" idvakrát, Angažujeme celkem 12 lektorů.

Jaká je předepsaná povinná literatura ve vašem vzdělávacím programu
v češtině
v jiných jazycích
Mentzos. S., Dynamika duševni nemoci, Portál, Praha 2005
1Horneyová, K,, Neuóza a lidslcý růst, Triton, Praha 2000
iHoward, S. Psyc,hodynamická p§ychoterapie, Portál, Praha 2008
! lrvin D, Yalom - Teorie a praxe Skupinová psychoterapie - 1999
i Mackewn, J.: Gestalt psychoterapie, Poňál, Praha 2004
Smith, E,, Tělo v psychoterapii , Portál, Praha 2006
Weiss P, a kol., Etické otázky v psychologii, Port.á2011

Kepner, J,l., Body Process, Gardner Press, New York 19B7

Požadavky na absolventa (např. vzhledem k povinné docházce apod.)
Frekventant je povinen se účastnit (přesněji je uvedeno ve Smlouvě o studiu - víz přiloha):
V základní - presenční části:
Teorie: z uskutečněných ,130 hodin teorie minimálně 100 hodin
Sebezkušenost a nácvik praktických dovednosti z poskytnutých 530 hodin rozdělených na:
osobní zkušenost s psychoterapií (kuliivace sebe v psychoter.procesu) v rozsahu 430 hodin, minim.účast 3B0 hod.
nácvik praktíckých psychoterapeutických dovedností v rozsahu 100 uýcv, hodin, minim.účast 70 hod.
V druhé - následné části programu frekventant musí absolvovat v plném rozsahu:
30 hodin cvičné individuální terapie a 100 hodin výcvikové supervize,
Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program osobní zkušenost frekventantů?
Osobní zkušenost zajišťujeme primámě v '12ti členné sebezkušenostní skupině. Dále frekventant získává osobní zkušenost v komunitní práci. V
programu dále klademe důraz na uvědomování tělesného prožívání a to především v programu vedeném ve velké skupině, dále i v matých skupinách.
Dalším (sekundárním) zpúsobem získávání osobní zkušenosti jsou i "dílny", které frekventantům primárně slouži k nácviku ierapeutických dovedností.
Tyto poskytují sekundámě uvědoměni osobního prožívání, Zabýváme se tím, aby všechny tyto zkušenosti pak frekvenianti přinášeli zpětně do
skupinové (sebezkušenostní) práce.
Trenéři se v programu angažují v programu rovným dílem a to jak myšlenkově tak i časovou dotací

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program získávání terapeutických dovedností?
K získáváni terapeutických dovedností mají frekventanti prostor v,,teoretických seminářích", po iektorech chceme, aby nejen pňednášeli, ale i
ukazovali svůj přístup, aby s frekventanty procvičovali specifika daného přistupu.
Terapeutické dovednosti získávají frekvenianti postupně v,,dílnách" v pruběhu týdenních setkání. Dílny se posléze slávají pravidelnou součástí
programu. Dilna dává možnost frekventantům nacvičovat rozhovory, prozkoumávat a objevovat specifika terapeutického vztahu a rozhovoru specielně
s důrazem na individuálni modus, Podobně se tak děje i v práci ve skupinovém modu, Terapeutické dovednosti pak dále mají frekventanti příležitost
nacvičovat i při vedení komunit a nakonec i v modifikovaném nácviku vedení skupiny

Jakým způsobem / formou zajišťuje váš program výcvikovou supervizi?

Frekventant má za povinnost absolvovat minimálně 100 hodin supervize své praxe po ukončení výcviku a požadujeme, aby se tak stalo u dvou
supervizorú (40 a 30 hodin). Supervize musí naplňovat,kriteria pro schvalování,.. programú..." (viz A,/2 Kriterií). Supervize může být i delší, toto
rozhodnutí, je v gesci supervizora. Po ukončení supervize požadujeme, aby každý supervizor podal vyjádření - zprávu o schopnosti - způsobilosti
frekventanta samostatné práce.
Požadujeme, aby 30 hodin supervize bylo formou individuální, zbytek v malé (max,5členné) skupině.

Jak je program komplexního vzdělání včetně supervize ukončen?
Po ukončení základní - presenční části programu musí frekventant absolvovat cvičnou individuálni ierapií a především supervizi v plném rozsahu.
Následně vypracuje písemnou práci (kazuistiku) v rozsahu 10 - 15 stran, v které popiše průběh své,,terapeutické" práce, jež současně byla
supervidována.K tomu připojí své úvahy o svém púsobení a teoretické rozvahy a odkazy.Tuto práci nejprve posuzuje jeden z trenérů a případně ji
vrací frekventantovi k přepracování či doplňování. Až trenér usoudí, že závěrečná práce je kvalitní, předá ji k posouzeni extemímu spolupracovníkovi z
řad lektorů (erudovaných psychoterapeutů) k posouzení, Pokud tento práci pňjme, následuje závěrečná zkouška: rozprava nad závěrečnou prací a
zejména nad teoretickými souvislostmi. Zkoušce je přítomen nezávislý lektor, jeden z garantú a případně jeden z trenérú. Pokud lektor práci nepřijme.
vrací se k přepracování frekventantovi - (více a dále viz Smlouva o studiu)
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Kritéria pro úspěšné ukončení vzdělávání
Naplnění požadovaných počtú hodin v základní - presenční ásti, qicviková individuální terapie, supervize potvrzena supervizory, pňjatá závěrečná
práce a úspěšné vykonáni zkoušky.

Kdo o úspěšném / neúspěšném ukončení rozhoduje?
Garant, trenéň, supervizoň a předevšim a nakonec ,,zkušební komisař'- nezávislý spolupracovník.

Možnosti event. dokončení vzdělání při neúspěchu
Pokud je írekventant neúspěšný v supervizi, má možnost v supervizi pokračovat, nebo ji zahájit u jiného supervizora v tom případě v plném rozsahu.
V případě neúspěchu u závěrečné zkoušky, existuje možnost sepsáni jiné závěrečné práce (kazuistiky) a v souvislosti s tim v následném zopakování
zkoušky,

Popište způsob ověřování znalostí a dovedností

Prúběžně se tak děje v ,,dílnách" při nácviku dovedností, dílen se účastni trenéň.
Ověřování znalostí a dovedností se děje také nepřímo v průběhu sbezkušenostni části - ve skupinovém procesu.
Primárně se dovednosti a znalosti ověřují v supervizi. Dále se pak vyjevují v sepsané závěrečné práci írekventanta a v její ,,obhajobě",

Žadatel popíše a odůvodní oddělování či propojování jednotlivých částí komplexního vzdělávání a v případě oddělování těchto částí
popíše způsob přechodu frekventanta mezi nimi. Stejně tak popíše a zdůvodní příp. propojování jednotlivých částí vzdělávání
u jednoho lektora.

Program je postupně se vyvíjející celek, Zprvu klademe zásadni důraz na osobní zkušenost frekventanta (kultivaci sebe) a to v maximálně možné miře
v dynamickém pojetí a bio-psycho-sociálním modu. Teoretické semináře, které začínají v třetí třetině výcviku, jsou od sebezkušenostních setkání
odděleny a jsou nadstavbou a vyústěním; většinou jsou nejen opakováním dřive (v graduální vzdělávání) ziskaných vědomostí, ale i jejich
prohlubováním, Klademe důraz na propojeni teorie s vlastní praktickou zkušeností, aby to umožnilo průnik do vlastní profesionální praxe - tedy nácvik
dovedností. Program sestává s '13ti týdennich pracovnich (sebezkušenostnich) setkání a 8 dvoudenních teoreticko-praktických seminářú.
Postupujeme od sebezkušenosti v propojenosti s nácvikem dovedností k teoretickému završováni.

Souhlasím s etickým kodexem ČPtS ČLS JEP - www.psychoterapeuti.cz/kodex.pdf
Ano
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Uveďte případná další kriteria pro výběr frekventantů
Kromě věku 25 let dále magisterské vzdělání lékařské či psychologické, vyplněný vstupní ,,dotazník" (vcetně sociální a zdravotní anamnézy) práce v
pomáhající profesi, absolvované pňjímací řízení, motivace k dosaženi absolutoria programu
Vylučující kritéria představují závažné duševní poruchy, jiná relevantní zdravotní nezpůsobilost, nereflektovaná ,,pacientská" motivace, vztahové
kontraindikace ve vztazích s lektory.

Směr vzdělávání

✔

dynamický

hlubinný

humanistický

kognitivně-behaviorální

hypnoticko-relaxační

rodinně terapeutický

integrativní

GARANT
Titul před
Mgr.

Mgr.

Jméno
Jan

Marie

Příjmení
Knop

Zemanová

Titul za

Datum získání atestace

4.5.1999

1995

Datum získání funkční specializace (funkční specializací se myslí buď Osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii
IPVZ a nebo certifikát o absolvování Certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii ČPtS ČLS JEP)
27.4.2000

17.12.1997

Je garant občan ČR?
ano

ano

Žije garant v ČR?
ano

ano

Délka praxe

ve zdravotnictví
29 let
11 let úvazek 0,3
18 let úvazek 1,0

ve zdravotnictví
25 let úvazek 1,0

Aktuální rozsah praxe
plný úvazek

plný úvazek
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Místo praxe
Liberec

Praha

Zodpovědnost garanta programu
Vůči schvalovací komisi a frekventantům jsou garanti zodpovědní za plné a kvalitní naplňování vzdělávacího programu.

Poznámka ke garantovi
Garanti jsme dva s ohledem na zastupitelnost vzhledem k našemu věku.

LEKTOŘI (zajišťují teoretickou část vzdělávání v souladu s požadavky na praktické získávání terapeutických
dovedností)
Jméno včetně všech titulů

Typ vzdělání

Lektor 1

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.

VŠ - psychologické

Lektor 2

Doc. Michael Šebek, CSc.

VŠ - psychologické

Lektor 3

MUDr. Elena Křivková

VŠ - lékařské

Lektor 4

Doc. Karel Balcar, CSc,

VŠ - psychologické

Lektor 5

Mgr. Katarina Durecová

VŠ - psychologické

Lektor 6

MUDr. Jaromír Kabát

VŠ - lékařské

Lektor 7

PhDr. Jan Holeyšovský

VŠ - psychologické

Lektor 8

MUDr. Vladislav Chvála

VŠ - lékařské

Lektor 9

PhDr. Ludmila Chválová Trapková

VŠ - psychologické

Lektor 10

Doc. Jiří Šimek, CSc.

VŠ - lékařské

Lektor 11

Mgr. Marie Zemanová

VŠ - psychologické

Lektor 12

Mgr. Jan Knop

VŠ - psychologické

Lektor 13
Lektor 14
Poznámka k lektorům
lektoři přesentují svúj přístup, obvykle sami, někdy ve dvojici. někdy vstupu|í do procesu vzdělávaní i dvakrát,
V závěru pak jsou lektory i garanti, kteří pňnášeji témata završujíci: skupinorný porces a etická témata
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TRENÉŘI
Jméno včetně všech titulů

Je lékař
(ano/ne)

Je klinický
psycholog
(ano/ne)

Datum získání
atestace

Datum získání
funkční
specializace*

Délka, místo a rozsah
praxe uvedeno v CV
(ano/ne)

Lektor 1

Mgr. Jan Knop

ne

ano

4.5.1999

27.4.2000

ano

Lektor 2

Mgr. Marie Zemanová

ne

ano

1995

17.12.1997

ano

Lektor 3

MUDr. Jindra Friedrichová

ano

ne

10.4.1996

30.3.2000

ano

Lektor 4

MUDr. Aleš Fürst

ano

ne

3.5.2002

ne

ano

Lektor 5

MUDr. Elena Křivková

ano

ne

26.6.2001

20.10.2005

ano

Lektor 6

MUDr. Jan Lorenc

ano

ne

11.6.1996

19.11.2009

ano

Lektor 7

PhDr. Evžen Panovský

ne

ano

9.11.1992

21.1.1998

ano

Lektor 8

MUDr. Martin Černý

ano

ne

22.6.2006

26.6.2008

ano

Lektor 9

ano

30.11.1987

26.3.1998

ano

PhDr. Ilona Koťátková

ne

Lektor 10

MUDr. Vanda Valentová

ano

ne

5.5.1994

20.10.2005

ano

Lektor 11

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.

ne

ano

5.5.1998

25.6.1998

ano

Lektor 12

MUDr. Jana Komorousová

ano

ne

20.11.2003

20.10.2005

ano

Lektor 13

MUDr. Vladislav Chvála

ano

ne

2.2.1995

6.3.1996

ano

Lektor 14

PhDr. Ludmila Chválová Trapková

ne

ano

8.6.1988

26.11.1997

ano

* funkční specializací se myslí buď Osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii IPVZ a nebo certifikát o absolvování
Certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii ČPtS ČLS JEP
Pokud pracují trenéři ve dvojicích, vypište složení dvojic
M.Zemanová + J.Knop
J.Friedrichová + A.Fürst

Poznámka k trenérům

a další: MUDr. Jan Roubal, 8.7.2005 19.6.2006
MUDr. Pavel Roubal, 23.6.2005
MUDr. Přemysl Suchomel, 18.2.1988 21.1.1998
trenéři 1 - 4 jsou trenéři sebezkušenostní části ve skupinovém modu
trenéři 5 - 14 jsou trenéři sebezkušenostní části v individuálním modu
stejně tak trenéři uvedeni v poznámkách
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SUPERVIZOŘI
Jméno včetně všech titulů

Je lékař
(ano/ne)

Je klinický
psycholog
(ano/ne)

Datum získání
atestace

Datum získání
funkční
specializace*

Délka, místo a rozsah
praxe uvedeno v CV
(ano/ne)

Lektor 1

PhDr. Alena Halamová

ne

ano

1996

28.5.1998

ano

Lektor 2

PhDr. Ilona Koťátková

ne

ano

1987

26.3.1998

ano

Lektor 3

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.

ne

ano

1998

25.6.1998

ano

Lektor 4

MUDr. Jan Roubal, PhD.

ano

ne

2001,2005

19.6.2003

ano

Lektor 5

PhDr. Pavel Roubal

ne

ano

2004

23.6.2005

ano

Lektor 6

MUDr. Judita Strašrybková

ano

ne

1991, 1992

25.6.1998

ano

Lektor 7

MUDr. Přemysl Suchomel

ano

ne

1984, 1988

21.1.1998

ano

* funkční specializací se myslí buď Osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii IPVZ a nebo certifikát o absolvování
Certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii ČPtS ČLS JEP
Poznámka k supervizorům

Seznam povinných příloh k žádosti
•
•
•
•
•
•

Přílohy je třeba zaslat emailem na adresu schvalovani@psychoterapeuti.cz.
Pro lepší orientaci v množství souborů prosíme o jejich pojmenování dle vzorů v tabulce níže.
Soubory mohou být ve formátu PDF nebo DOCX.
Max. rozsah CV je 2 strany vč. max. 5 publikací.
V CV trenérů a supervizorů prosím nezapomeňte uvést délku, aktuální rozsah a místo praxe.
V CV trenérů, kteří nejsou kliničtí psychologové nebo lékaři a (viz bod 12 kritérií) je nutné uvést typ magisterského studia,
počet let od ukončení a počet let praxe.

Rozvrh témat a hodin pro jednotlivé ročníky vzdělávání

IČ_žadatele-rozvrh.pdf

Vzor smlouvy mezi žadatelem a frekventantem

IČ_žadatele-smlouva.pdf

Vzor diplomu o absolvování

IČ_žadatele-diplom.pdf

Profesní CV garanta vzdělávacího programu

IČ_žadatele-cv-garant.pdf

Profesní CV lektorů

IČ_žadatele-cv-lektor-jméno_lektora.pdf

Profesní CV trenérů

IČ_žadatele-cv-trener-jméno_trenéra-IČ_žadatele.pdf

U trenérů nezdravotníků diplomy z VŠ

IČ_žadatele-diplomvs-trener-jméno_trenéra.pdf

Diplomy z funkční specializace trenérů

IČ_žadatele-diplomfs-trener-jméno_trenéra.pdf

CV supervizorů

IČ_žadatele-cv-supervizor-jméno_supervizora.pdf

Diplomy z funkční specializace supervizorů

IČ_žadatele-diplomfs-supervizor-jméno_supervizora.pdf

VYTISKNOUT FORMULÁŘ
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