Společnost pro integraci v psychoterapii
Komplexní vzdělávací program v psychoterapii

VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII
A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VÝCVIKU

Výcvik integrace v psychoterapii (VIP) je pořádán Společností pro integraci v psychoterapii v České republice. Program
je od roku 2007 připravován ve spolupráci s Katedrou psychologie FSS MU Brno (která poskytuje organizační a
výzkumné zázemí) a s The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP). V září 2010 jsme byli na valné
hromadě ve Varšavě přijati za provizorního člena EAIP (plným členem se staneme, až výcvik dokončí první absolventi).

První běh výcviku začal v září 2010 a nyní se blíží ke konci skupinové sebezkušenosti. V roce 2013 začne další běh
výcviku.

Probíhající výcvik je předmětem pětiletého výzkumného projektu realizovaného výzkumným týmem na katedře
psychologie FSS MU Brno v rámci grantového projektu GAP407/11/ 0141 „Utváření integrativní psychoterapeutické
perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii“. Jedná se o akční výzkum, v průběhu kterého se výzkumníci a
lektoři vzájemně informují a výcvik tak získává výzkumně podloženou kontinuální zpětnou vazbu.

Výcvik integrace v psychoterapii je systematickým psychoterapeutickým výcvikem, zaměřeným na proces integrace v
psychoterapii. Lektoři sami vycházejí z asimilativního modelu integrace v psychoterapii (integrace poznatků z jiných
směrů do vlastního základního směru). Pro vzdělávání studentů je ústřední integrativní model společných účinných
faktorů přítomných v psychoterapeutické praxi všech hlavních psychoterapeutických přístupů. Program vychází hlavně
z popisu společných faktorů podle výzkumů Goldfrieda a Padawera (1982): očekávání, vztah, jiná perspektiva,
korektivní emoční zkušenost, testování v realitě (popis viz. Goldfried, M.R.(1995) Toward a Common Language for
Case Formulation. Journal for Psychotherapy Integration, 5 (3), pp. 221-4.). V tomto pojetí integrace nejde o
vytváření nové psychoterapeutické metateorie ani o technický eklekticismus bez teoretického zázemí. Během výcviku
si studenti osvojí schopnost integrativní perspektivy jako procesu stále pokračujícího vzdělávání a tvořivosti, které
směřují k přístupu „šitému na míru“ konkrétní terapeutické situaci. Studenti se naučí také základní terapeutické
dovednosti (inspirované např. pojetím C. Hill – viz. Hill, E.C. (2009) Helping skills; Facilitating exploration, insight and
action, APA), které vedou k posílení účinných faktorů. Výcvik je postaven tak, aby podporoval studenty ve vytváření
vlastního terapeutického stylu, ve kterém budou integrovat získané teoretické i praktické znalosti. Je to tedy „na
terapeuta orientovaný výcvik“.

Počty hodin výcvikového programu:
1. Teorie
teoretické přednášky

celkem 500 hodin
96 hodin

nácvik metod

216 hodin

kolokvia

90 hodin

závěrečné práce

48 hodin

volitelné přednášky

50 hodin

2. Sebezkušenost
skupinová
individuální

3. Supervize
skupinová

celkem 350 hodin
300 hodin
50 hodin

celkem 150 hodin
110 hodin

individuální
skupinová supervize specifických dovedností

10 hodin
30 hodin

___________________________________________________________________
CELKEM

1 000 hodin

Pro získání certifikátu je nutná ještě praxe (400 hodin) pod supervizí.
V ceně výcviku není zahrnuta individuální terapie (50 hodin), supervize (150 hodin) a volitelné přednášky (50 hodin).

Podrobný popis:
1. Sebezkušenostní část výcviku (celkem 350 hodin)
a)
b)

300 hodin skupinové sebezkušenosti
50 hodin individuální sebezkušenosti (externí terapeut, není v ceně výcviku)

ad a) Skupinová sebezkušenostní část probíhá ve dvou paralelních třináctičlenných skupinách, každou vede dvojice
výcvikových terapeutů. Sebezkušenostní část probíhá odděleně od výukové jak časově, tak personálně. V průběhu
výcviku je 10 čtyřdenních setkání (à 30 hodin).
Sebezkušenostní část je zaměřena na propracování osobního procesu frekventanta, jeho sebereflexi, na reflexi jeho
místa ve skupině, na porozumění jeho pozice ve světě, na jeho osobní i profesionální kultivaci. Sebezkušenost také
znamená zážitek osobní zkušenosti s psychoterapeutickým procesem.

ad b) Další sebezkušenost získá student v individuální psychoterapii v rozsahu 50 hodin u psychoterapeuta, který bude
odsouhlasen lektorským týmem. Získá tím i důležitou zkušenost z vedení individuální terapie. Individuální
sebezkušenost doporučujeme až v druhé části výcviku, ve které již nebude sebezkušenost skupinová.

2. Teorie (celkem 500 hodin)
a)

teoretické přednášky (96 hodin)

b)

nácvik metod (216 hodin)

c)

kolokvia (90 hodin)

d)

příprava, psaní a konzultace závěrečných prací (48 hodin)

(3 seminární práce – 3x10 hodin, 1 závěrečná kazuistika - 18 hodin)
e)

volitelné přednášky (50 hodin)

(např. přednášky v rámci psychoterapeutických studií FSS MU v Brně)

ad a,b) Teorie a metody (přednášky a nácvik dovedností)
Ø celkem 312 hodin
Ø 12 setkání (à 26 hodin – z toho 8 hodin přednáška a 18 hodin nácvik)
Tato část probíhá od druhé části prvního ročníku. Na každém setkání je jeden den přednáškový a dva dny jsou
věnovány nácviku dovedností. Jsou přítomni všichni studenti ročníku najednou. Seznam teoretických témat i témat
nácvikových je uveden v příloze.
Teoretická témata se vzhledem k integrativní orientaci výcviku týkají především společných účinných faktorů,
základních pojmů jednotlivých psychoterapeutických směrů a soustředí se pak na vlastní témata interpersonálních
vztahů a konfliktů pacienta, náhledu, podílu jedince na opakujících se potížích, roli terapeuta, apod.

Teoretické přednášky poskytnou studentům informace také o psychopatologii, problematice klinické praxe a
modifikace psychoterapeutického přístupu při práci s vážněji duševně narušenými lidmi. Základní informace o
diagnostice, psychopatologii, vývojové psychologii a teorii osobnosti jsou považovány za prerekvizity výcviku, studenti
je absolvují v rámci svého pregraduálního studia.
Při nácviku se dovednosti propracovávají postupně v jednotlivých krocích. Účastník při nácviku má příležitost získat
více jistoty v roli terapeuta, důraz také bude kladen na schopnost terapeutický proces pozorovat, popisovat a tak si
osvojit schopnost vlastní reflexe terapeutické pozice. Nácvik je doplněn diskusí a sdílením zkušeností jednotlivých
účastníků.

ad c) Kolokvium
Ø celkem 90 hodin
Ø 3 setkání (à 30 hodin)
Na kolokviu se setkávají obě skupiny dohromady za přítomnosti všech lektorů. Kolokvium je příležitostí k učení se
integrativní perspektivě pomocí rozboru klinických případů z pohledu různých psychoterapeutických přístupů. Na
kolokvium studenti přinášejí poznatky, které získali na výcvikových setkáních i při studiu literatury, a sdílejí je s
ostatními. Účelem kolokvia je zážitek procesu integrace a budování vlastního stylu, k tomu slouží i přímá supervize
specifických dovedností.

3. Supervize (celkem 150 hodin, není zahrnuta v ceně výcviku)
a)

skupinová supervize (110 hodin)

b)

skupinová supervize specifických dovedností získaných během nácviků (30 hodin)

c)

individuální supervize (10 hodin)

ad a) Skupinová supervize probíhá v malé skupince cca 5-ti studentů se stálým supervizorem. Při skupinovém
supervizním setkání musí každý student v adekvátním čase (dle počtu studentů ve skupině) aktivně prezentovat
vlastní případ terapeutické práce. Předepsaný počet hodin supervize účastníci absolvují u určených supervizorů. (Jejich
seznam viz Personální zajištění.) Supervizoři jsou absolventy supervizního výcviku pořádaného ČIS, takže jejich
kvalifikace podporuje integrativní pohled na psychoterapii.

ad b) Přímá supervize získaných základních dovedností s použitím přehrávání rolí či videonahrávek. Supervizoři nejsou
lektory sebezkušenostní části.

ad c) Student absolvuje předepsaný rozsah individuální supervize s jedním supervizorem, který bude odsouhlasen
lektorským teamem. Jedná se nejen o supervizory uvedené v Personálním zajištění výcviku, ale i o další absolventy
výcviku v integrativní supervizi ČIS.

Student je povinen určený počet hodin supervize absolvovat do 5 let po skončení základní části výcviku (pokud nemá
z vážných důvodů – např. mateřská, zdravotní potíže - domluvenu výjimku).
Studenti přinášejí do supervize případy ze své praxe. Studenti začnou chodit na supervizi až ve chvíli, kdy budou sami
pracovat s klienty (netýká se skupinové supervize specifických dovedností získaných během nácviků).
Důležitá je kontinuita supervize, aby jeden supervizor mohl sledovat profesní vývoj určitého studenta. To je zajištěno
jak v individuální a tak ve skupinové supervizi. V rámci výcvikové supervize studenti supervidují minimálně každé páté
terapeutické sezení.
Supervize má za cíl provázet a podporovat studenta v jeho klinické praxi, rozšiřovat jeho uvědomění z dané
terapeutické situace, minimalizovat jeho neuvědomované emoční reakce, pracovat s protipřenosem.

4. Praxe
Pro získání certifikátu je kromě prezenční části výcviku (teorie, sebezkušenost, supervize) nutné ještě absolvovat 400
hodin práce s klienty pod odborným dohledem (tj. kvalifikovaný odborník, který je dostupný radou a pomocí).

Podmínky pro přijetí do výcviku
Ø minimální věk 23 let
Ø ukončené minimálně 3 roky pregraduálního studia
Ø přihláška obsahující strukturovaný životopis, běžný životopis, motivační dopis a průkazovou fotografii
Ø úspěšně absolvované 2 přijímací pohovory

Podmínky ukončení výcviku
Ø absolvování předepsaných hodin sebezkušenosti, teorie a metod, supervize
Ø splnění souvisejících povinností dle evidence v indexu a vyrovnání finančních závazků
Ø poté se studenti mohou přihlásit ke zkouškám, kde předkládají:
o závěrečnou práci (V této práci student popíše jednu kazuistiku ze své praxe a teoreticky ji zarámuje. Doloží tím
svoji schopnosti pracovat profesionálně s klientem, orientovat se v teoretických psychoterapeutických pojmech, osvojit
si integrativní perspektivu, reflektovat vlastní styl a také se konkrétněji zaměřit na jedno praktické či teoretické téma.
Práce je hodnocena nezávislým oponentem, který není členem lektorského teamu.)
o pět seminárních prací (Studenti tyto práce sepisují vždy ke konci výcvikového roku a reflektují svůj osobní a
profesionální vývoj. Práce jsou komentovány lektory výcviku.)
o

kazuistiky

Ø úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (Zkušební komise se skládá minimálně ze tří lidí, z nichž jeden je externí
zkoušející, který není členem lektorského teamu. Zkoušející nebyli v průběhu výcviku lektory sebezkušenostní skupiny
zkoušeného studenta.)
Ø Certifikát o zdárném ukončení komplexního vzdělávacího programu vydá pořádající Společnost pro integraci v
psychoterapii.

Etický kodex
Lektoři i supervizoři a účastníci výcviku akceptují etický kodex ČPS ČLS JEP, což
stvrdí svým podpisem před začátkem výcviku.

Souhlas se zveřejněním informací na webu ČPS ČLS JEP:
Výcvikový tým souhlasí se zveřejněním podkladů ke schvalovacímu řízení na webu ČPS ČLS JEP.

B. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
(Profesní CV uvedených lektorů jsou příloze.)
Garant:
MUDr. Jan Roubal
Lektoři:
a)

sebezkušenostní části (1., 2. a 3. rok výcviku) a nácviku dovedností (4. a 5. rok výcviku)

MUDr Jan Roubal
MUDr. Markéta Skálová
PhDr. Markéta Rokytová

Mgr. Milan Stiburek
b)

výklad teorie a nácvik dovedností (1. až 5. ročník výcviku)

PhDr. et. JUDr. Stanislava Dudová
PhDr. Radim Karpíšek
Lektoři jsou vzdělaní v různých psychoterapeutických přístupech (psychodynamická psychoterapie, gestalt terapie,
rodinná a systemická terapie, psychoanalýza, existenciální analýza) a ve své praxi přirozeně adoptovali integrativní
přístup k integraci v psychoterapii. Lektoři mají společné vzdělání v integrativním přístupu díky společnému studiu
soudobé literatury o integraci v psychoterapii (např. dokumenty Society for Exploration of Psychotherapy Integration –
SEPI) a absolvování těchto workshopů:
Louis Castonguay, Integrative approach in psychotherapy; clinical and training issues (workshop), FSS Masaryk
University Brno, 2009/04/15.
Ken Evans, Integrative approach in psychotherapy; clinical and training issues (workshop), FSS Masaryk University
Brno, 2009/04/18.

Supervizoři:
a) supervize lektorského týmu
PhDr. Jiří Broža
b) poradce v otázkách programu výcviku v integraci a případný supervizor odborné

části

Dr. Ken Evans (zakladatel The European Association for Integrative Psychotherapy a The European Institute for
Psychotherapeutic Studies)
c) supervize studentů (profesní CV v příloze):
PhDr. Veronika Čermáková
Beate Albrich
Mgr. Martin Hajný
PhDr. Jiří Jakubů
PRUBĚH VÝCVIKU
Výcvik je rozložen do 5 let, v každém roce proběhne 5 třídenních a čtyřdenních setkání. V první části výcviku bude
důraz kladen na sebezkušenost, druhá část bude především teoretická a nácviková. S tím bude korespondovat i počet
hodin strávených v terapeutickém procesu v jednotlivých skupinách.

Rozpis setkání:
I.ročník

4x skupinová sebezkušenost (à 30 hodin)
1x teorie + nácvik dovedností (à 8 hodin + 18 hodin)

II.ročník

4x skupinová sebezkušenost (à 30 hodin)
1x teorie + nácvik dovedností (à 8 hodin + 18 hodin)

III.ročník

2x skupinová sebezkušenost (à 30 hodin)
1x kolokvium (30 hodin)
2x teorie + nácvik dovedností (à 8 hodin + 18 hodin)

IV.ročník

4x teorie + nácvik dovedností (à 8 hodin + 18 hodin)
1x kolokvium (30 hodin)

V. ročník

4x teorie + nácvik dovedností (à 8 hodin + 18 hodin)
1x kolokvium (30 hodin)

(Podrobný rozpis témat i časový harmonogram viz přílohy.)

Propojení teorie s dovednostmi a jejich uplatnění v praxi budou zajišťovat lektoři výcviku, případně další přizvaní
odborníci formou přednášek a workshopů. Padesát hodin teorie studenti absolvují mimo nabídku výcvikovou
(přednášky na Masarykově univerzitě, vzdělávací akce jiných institutů apod.), jejich uznání bude podmíněno
souhlasem lektorů. Součástí výcviku bude studium literatury a vypracovávání písemných prací v průběhu výcviku na
témata teoretická i praktická. Touto formou bude možné ověřovat postupující výcvikový proces.
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Tuto základní literaturu doplňuje další literatura o integraci v psychoterapii, výzkumu v psychoterapii a také literatura
poskytující informace o hlavních psychoterapeutických směrech.

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

Ø Výcvik je pořádán ve spolupráci s Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
(zastoupenou prof. PhDr. Zbyňkem Vybíralem, PhD.).
Ø Program výcviku je připravován ve spolupráci s The European Institute for Psychotherapy Studies (Dr. Ken Evans)
Ø V roce 2010 jsem získali ve Varšavě provizorní členství v The European Association for Integrative Psychotherapy.

ŽIVOTOPISY – LEKTORSKÝ TÝM
MUDr. Jan Roubal
Osobní údaje
 MUDr. Jan Roubalnarozen 23. prosince 1971, ženatý, 3 dětiKONTAKT: jan.roubal.cz@gmail.com
http://psych.fss.muni.cz/roubal/
Pracoviště
• Katedra psychologieFakulta sociálních studiíMasarykova UniversitaŽerotínovo nám. 2602 00 Brno
o
 Psychiatr a psychoterapeut, soukromá psychiatrická a psychoterapeutická ambulance, Havlíčkův Brod

Funkce na katedře psychologie
 asistent

Vzdělání a akademická kvalifikace
 2007-: Postgraduální studium. Doktorský studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie. 1.
lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha.
 2005: Atestační zkouška II. stupně v oboru psychiatrie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,
Praha
 2003: Funkční specializace: Systematická psychoterapie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,
Praha
 2001: Atestační zkouška I. stupně v oboru psychiatrie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,
Praha
 1995: IZV (Institut základů vzdělanosti), Kulturní antropologie (3 semestry), Praha
 1993: One Year Program, Rothberg School for Overseas Students, Hebrew University Jerusalem
 1997: MUDr., Karlova Univerzita, Fakulta všeobecného lékařství, Praha

 VÝCVIKY:
 2010-2012: Supervizní výcvik v gestalt modalitě, IVGT, Praha.
 2009: Integrative approach in psychotherapy; clinical and training issues (workshop), Louis Castonguay, FSS
MU Brno, 2009/04/15.
 2009: Integrative approach in psychotherapy; clinical and training issues (workshop), Ken Evans, FSS MU
Brno, 2009/04/18.
 2006: Kvalitativní výzkum v gestalt terapii (Studijní výzkumná skupina), Ken Evans
 2005: Výcvik v integrativní supervizi, Český institut pro supervizi
 2003: Systematický výcvik v PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor), A.Pesso, L.Perquin, I.Baardman,
M.J.Howald
 2001: Postgraduální výcvik v gestalt terapii, Norsk Gestalt Institute, Multi-Di-Mens /Belgian Gestalt Institute
 1999: Neverbální techniky, J.Vodňanská, Praha
 1998: Systematický výcvik v gestalt terapii, Norsk Gestalt Institute, Multi-Di-Mens /Belgian Gestalt Institute/,
Institut pro Gestalt a psychosyntézu, Praha

Přehled zaměstnání
 2009-: Vedoucí výcviku a lektor, Výcvik integrace v psychoterapii.
 2008-2012: Koordinátor, Institut pro výcvik v gestalt terapii, Praha. www.gestalt.cz
 2008-: Lektor: Komplexní vzdělávací program v psychoterapii, Liberecký institut pro psychoterapii a
psychosomatiku, www.libereckyinstitut.cz
 2006–: Psychiatr a psychoterapeut, soukromá psychiatrická a psychoterapeutická ambulance, Havlíčkův Brod
 2006–7: Psychoterapeut, soukromá psychoterapeutická praxe, Jihlava
 2006-7: Lektor, Rafael institut (výcvik a vzdělávání v terapii a prevenci psychotraumatu), www.rafaelinstitut.cz
 2006–: Asistent, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
 2006-: External Evaluator, Scarborough Psychotherapy Training Institute
 2004-: Supervizor, teamová a případová supervize v oblasti psychoterapie a sociálních služeb
 1999-2005: Psychiatr a psychoterapeut, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
 1999–: Psychoterapeut, soukromá psychoterapeutická praxe, Havlíčkův Brod
 1998-: Lektor a supervizor, Institut pro Gestalt Terapii, Praha, www.gestalt.cz
 1998-1999: Psychoterapeut, Soukromá psychoterapeutická praxe, Praha
 1998-1999: Psychoterapeut, Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha

Pedagogická činnost
 2012 Roubal, J.: Vina a stud z pohledu gestalt terapie; 11. Den existenciální analýzy a logoterapie, 21.4. 2012,
PL Bohnice, Praha.

 2011 Roubal, J., Stiburek, M.: Co a jak učíme budoucí psychoterapeuty? (workshop pro lektory výcviků); 28.
česko-slovenská psychoterapeutická konference, 2–5.11., Luhačovice
 2011 Karpíšek, R., Roubal, J.: Dosavadní průběh "Výcviku integrace v psychoterapii"; 28. česko-slovenská
psychoterapeutická konference, 2–5.11., Luhačovice
 2011 Koutná Kostínková, J., Roubal, J.: Vytváření koncepce integrativního výcviku (případ. studie); 28. československá psychoterapeutická konference, 2–5.11., Luhačovice
 2011 Roubal, J.: Tři možné perspektivy při diagnostikování v gestalt terapii; 28. česko-slovenská
psychoterapeutická konference, 2–5.11., Luhačovice
 2011 Zatloukal,L., Roubal,J., Chlupáček, D., "Pohled výzkumníka, terapeuta a klienta na významné momenty
terapeutického procesu" (přednáška). 3. mezinárodní psychoterapeutické sympózium "Co a jak umíme zkoumat v
procesu psychoterapie?", Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 26.5.2011, Brno.
 2011 Roubal, J., "Intuice v psychoterapii" (přednáška a workshop). 64. psychoterapeutický seminář, o.s. Péče
o duševní zdraví. 6.5.2011, Pardubice.
 2011 Roubal, J., "PBSP a Gestalt terapie: rozdíly a podobnosti škol, možnosti a omezení společného využití"
(přednáška). První česká konference Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie, 4. 3. 2011, Praha
 2010-2011 Vedení postgraduálního kurzu gestalt terapie (II), Institut pro výcvik v gestalt terapii, Praha
 2010 Roubal.J, Infectious depression – therapist in danger! (lecture), 10th EAGT conference on gestalt therapy
9-12/9/2010 in Berlin
 2010 Roubal.J, EAGT ethics committee workshop (togeather with J.Baker, G.Rolfsen), 10th EAGT conference
on gestalt therapy 9-12/9/2010 in Berlin
 2010 Roubal.J, Gestalt Perspective on Psychopathology (panel, Chair: Gianni Francesetti, M. Gecele;
participants: D. Bloom, J. Roubal, M. Spagnuolo Lobb, C. Vazquez Bandin), 10th EAGT conference on gestalt therapy
9-12/9/2010 in Berlin
 2010 Integrative Perspective as a Ground for Graduate Education, Therapeutic Traning and Research (lecture,
togeather with Z. Vybiral, E. Danelova, R. Plchova), Conference of Society for Exploration of Psychotherapy Integration
(SEPI), Florence, 2010/05/29
 2009-2010 Vedení postgraduálního kurzu gestalt terapie, Institut pro výcvik v gestalt terapii, Praha
 2009 Spiritualita v psychoterapii (workshop), Letní škola gestaltu, 2009/08/20-23
 2009 Plánovaný výcvik integrace v psychoterapii (přednáška), Mezinárodní psychoterapeutické sympózium
"Integrace v psychoterapii (Co s čím a proč?)", katedra psychologie FSS MU v Brně, 2009/04/16-17
 2008 Proces změny v gestalt terapii (diskusní panel), Česko-slovenská konference gestalt psychoterapie,
Sepetná 22.-24.10.2008
 2007 Experiment v gestalt terapii(přednáška), Dvacátá šestá česko-slovenská psychoterapeutická konference,
Luhačovice 16-20.10.2007
 2007 Psychoterapie deprese: Jak může terapeut přežít ve zdraví? (workshop - focus group), Dvacátá šestá
česko-slovenská psychoterapeutická konference, Luhačovice 16-20.10.2007
 2007 Use of Experiment in Gestalt Therapy (workshop), 9. European Conference of Gestalt Therapy (69.9.2007), Athens, Greece
 2007 Proces diagnostikování v terapeutickém vztahu (přednáška), Psychologicko – psychiatrické setkání nad
psychoterapií, 1. ročník 2007, téma: „Diagnózy a diagnostikování v psychoterapii (Ano, ne, proč a jak?)“, Fakulta
sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, 30-31. 3. 2007
 2006 Je deprese nakažlivá? (Průběžné výsledky kvalitativního výzkumu „Uvědomění a strategie zvládání
psychoterapeutů při práci s depresivními klienty“)(přednáška), I. česká konference gestalt terapie, 6.-8.10.2006,
Hejnice
 2006 Použití experimentu v gestalt terapii (workshop), I. česká konference gestalt terapie, 6.- 8.10.2006,
Hejnice
 2006 Deprese – diagnóza vztahu (přednáška), 11. celostátní konference psychosomatické medicíny - „Emoce a
nemoc“, 21-23/9/2006, Liberec
 2004 Gestalt group work with seriously disturbed depressive patients (přednáška), 8. evropská konference
gestalt terapie(EAGT), Praha
 2004 Kreativita v gestalt terapii (přednáška), Odborná schůze Psychoterapeutické společnosti JEP, Lékařský
dům, Praha
 2003 Gestalt přístup při terapii deprese (přednáška), 24. česko-slovenská psychoterapeutická konference,
Luhačovice
 2003 Gestalt terapie v klinické praxi (přednáška), Psychiatrická klinika, Hradec Králové
 2003 Zkušenosti se skupinovou terapií depresivních pacientů (přednáška), Regionální psychiatrický seminář,
Hrubá skála
 2002 Gestalt terapie a deprese (přednáška), Odborná schůze Psychiatrické společnosti JEP, Psychiatrická
klinika, Praha
 2002 Gestalt terapie a deprese (přednáška), Regionální východočeský psychiatrický seminář, Černý Důl
 2002 Jak rozhodujeme za naše pacienty – přístup gestalt terapie (workshop), 4. sjezd psychiatrické
společnosti, Špindlerův Mlýn

Vědeckovýzkumná činnost
 2010, 13-17.9., kurz: Analytická práce s programem ATLAS.TI
 2010-: Výzkumný projekt: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy - analýza výcviku integrace v
psychoterapii. Člen výzkumného teamu. Katedra psychologie FSS MU v Brně.
 2010-: Society for Psychotherapy Research, member
 2009-: Výzkumný projekt: Analýza východisek výcviku integrace v psychoterapii. Člen výzkumného teamu.
Katedra psychologie FSS MU v Brně.
 2009-: Research Committee of European Association for Gestalt Therapy, member
 2007-: Postgraduální studium, 1. lékařská fakulta UK Praha, obor Lékařská psychologie a psychopatologie
 2006: Kvalitativní výzkum v gestalt terapii (Studijní výzkumná skupina), Ken Evans

Universitní aktivity

 2011/05/26-27 - pořadatel mezinárodního psychoterapeutického sympózia (spolu se Z. Vybíralem)"Co a jak
umíme zkoumat v procesu psychoterapie?", Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Brno.
 2010-: časopis Psychoterapie, předseda redakční rady,FSS MU Brno
 2009/04/16-17 - pořadatel mezinárodního psychoterapeutického sympózia (spolu se Z. Vybíralem) "Integrace
v psychoterapii (Co s čím a proč?)", katedra psychologie FSS MU v Brně
 2007/03/30-31 - pořadatel psychoterapeutického sympózia (spolu se Z. Vybíralem) "Diagnózy a
diagnostikování v psychoterapii (Ano, ne, proč a jak?)", katedra psychologie FSS MU v Brně
 2007: časopis Psychoterapie, člen redakční rady,FSS MU Brno

Mimouniversitní aktivity
 2011-: Accredited Superisor, European Association for Gestalt Therapy
 2010-: Society for Psychotherapy Research, member
 2010-: Gestalt Review, editorial board member
 2009-: Česká asociace pro integraci v psychoterapii, zakládající člen
 2009-: PBSP-CZ (asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie pro Českou republiku), člen
 2008/11/14: External Assessor - Examination: Doctorate in Psychotherapy by Public Works. Metanoia Institute
in London and Middlesex University.
 2008: člen - Ethic Committee, European Association for Gestalt Therapy
 2007: člen - European Institute for Psychotherapeutic Studies
 2007: člen redakční rady, časopis Psychoterapie, FSS MU Brno
 2006-7: člen, European Association for Supervision (EAS)
 2006: člen redakční rady, Konfrontace – časopis pro psychoterapii
 2006: člen organizačního výboru, I. česká konference gestalt terapie. Hejnice, 6-8.10.2006
 2005: člen redakční rady, The European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy
 2005: držitel, European Certificate of Psychotherapy (European Association for Psychotherapy - EAP)
 2004: člen, Český institut pro supervizi
 2001: člen, European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 2000: člen, Česká psychoterapeutická společnost
 1999: člen, Česká psychiatrická společnost
 1998: člen, Česká asociace pro gestalt terapii

Vybrané publikace
 ZÍTKO, Miroslav a Jan ROUBAL. Pojetí integrace v psychoterapii u psychoanalytiků. Psychoterapie, Brno: FSS
MU, 6, 1, od s. 42-51, 10 s. ISSN 1802-3983. 2012. info
 ROUBAL, Jan. La dépression. Une perspektive théorique gestaltiste. Saint Romain la Virvée: Institut Francais
de Gestalt-thérapie., 2010. od s. 3-35, 32 s. info
 VYBÍRAL, Zbyněk a Jan ROUBAL. Dnešní psychoterapie. In Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál,
2010. od s. 30-44, 15 s. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7.info
 ROUBAL, Jan. Gestalt terapie. In Vybiral,Z., Roubal, J. (Eds.). Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál,
2010. od s. 164-194, 31 s. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 ROUBAL, Jan. Komentář (gestalt terapie) ke kazuistice V (psychoanalýza). In Vybiral,Z., Roubal, J. (Eds.).
Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. od s. 420-421, 2 s. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367682-7. info
 ROUBAL, Jan. Kazuistika III (gestalt terapie). In Vybiral,Z., Roubal, J. (Eds.). Současná psychoterapie. 1. vyd.
Praha: Portál, 2010. od s. 392-401, 10 s. 615.8 – Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 VYBÍRAL, Zbyněk a Jan ROUBAL. Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 744 s. 615.8 –
Psychoterapie. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 ŘIHÁČEK, Tomáš a Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Jedinečnost v psychoterapii: připravovaný výzkum Výcviku
integrace v psychoterapii. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v
kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2010. od s. 355-361, 385 s. ISBN 978-80-86174-17-4. info
 KNOP, Jan a Jan ROUBAL. Gestalt terapie. In Praha, Psychologická encyklopedie (B. Baštecká - ed.),
Aplikovaná psychologie, s. 110-114, 2009. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. od s. 110-114, 5 s. Aplikovaná psychologie.
ISBN 978-80-7367-470-0. info
 ROUBAL, Jan. Yontef, G.: Gestaltterapie; Uvědomování, dialog a proces (Překlad kapitol 11 a 13 z angličtiny do
češtiny). 1. vyd. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-216-8. info
 ROUBAL, Jan. Experiment: A Creative Phenomenon of the Field. Gestalt Review, USA: Gestalt International
Study Center, 13, 3, od s. 263-276, 14 s. ISSN 1084-8657. 2009. info
 ROUBAL, Jan. Proces diagnostikování v terapeutickém vztahu. Psychoterapie, Brno: Masarykova Univerzita, 2,
1, od s. 12-16, 5 s. ISSN 1802-3983. 2008. info
 ROUBAL, Jan. Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů. Československá
psychologie, LII, 6, od s. 615-624, 10 s. ISSN 0009-062X. 2008. info
 ROUBAL, Jan. Deprese, diagnóza vztahu. Psych@Som (Psychosomatická medicína), I/2007, 1, od s. 26-28, 3
s. ISSN 1214-6102. 2007. info
 ROUBAL, Jan. Použití experimentu v gestalt terapii. In Sborník z 1. české konference gestalt terapie. 2007. od
s. 65-67, 3 s. info
 ROUBAL, Jan. Je deprese nakažlivá? In Sborník z 1. české konference gestalt terapie. 2007. od s. 61-64, 3 s.
info
 ROUBAL, Jan. Použití experimentu v gestalt terapii. Psychoterapie, Brno: Masarykova Univerzita, 2007, 1, od s.
6-11, 6 s. ISSN 1802-3983. 2007. info
 ROUBAL, Jan. Přehled psychoterapeutických možností u deprese. In Acta psychiatrica postgradualia bohemica.
1. vyd. Praha: Galén, 2007. od s. 231-256, 26 s. ISBN 978-80-7262-407-2. info
 ROUBAL, Jan. Depression - A Gestalt Theoretical Perspective. British Gestalt Journal, 16, 1, od s. 35-43, 9 s.
ISSN 0961-771X. 2007. URL info
 ROUBAL, Jan a Ester NEUMANOVÁ. Zpráva z 9. evropské konference gestalt terapie v Aténách. Psychoterapie,
Brno: Masarykova Univerzita, 1/2007, 3-4, od s. 140-143, 4 s. ISSN 1802-3983. 2007. info

 ROUBAL, Jan. Psychoterapie deprese: přístup gestalt terapie. Česká a slovenská psychiatrie, Praha: ČLS JEP,
103, 7, od s. 341-345, 5 s. ISSN 1212-0383. 2007. info
 ROUBAL, Jan. Gestalt přístup v terapii deprese. Praktický lékař, 85, 2, od s. 118 do s. 120, 3 s. ISSN 00326739. 2006. info
 ROUBAL, Jan. Dg.: Podělanost. Konfrontace, Hradec Králové: Konfrontace, 17, 2, od s. 71-72, 2 s. ISSN 08628971. 2006. info
 ROUBAL, Jan a Ester NEUMANOVÁ. Zpráva z 8. evropské konference gestalt terapie. Konfrontace - časopis pro
psychoterapii, Hradec Králové, 16, 2, od s. 145. ISSN 862-8971. 2005. info
 ROUBAL, Jan. Recenze na knihu Joseph Zinker: Tvůrčí proces v Gestalt terapii. Konfrontace - časopis pro
psychoterapii, Hradec Králové, 16, 1. ISSN 862-8971. 2005. info
 ROUBAL, Jan. Gestalt přístup v terapii deprese. Konfrontace - časopis pro psychoterapii, Hradec Králové, 15, 1,
od s. 31-36. ISSN 862-8971. 2004. info
 ROUBAL, Jan a Martin ČERNÝ. Zpráva z 8. evropské konference gestalt terapie. Psychiatrie, Praha: Tigis, 8, 4,
od s. 337. ISSN 1211-7579. 2004. info
 ROUBAL, Jan. Recenze na knihu Jennifer Mackewn: Gestalt psychoterapie - moderní holistický přístup k
psychoterapii. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 11, 1. ISSN 1212-9607. 2004. info
 ROUBAL, Jan. Zinker J.: Tvůrčí proces v Gestalt terapii (Překlad knihy z angličtiny do češtiny). Brno: Era, 2004.
ISBN 80-86517-93-4. info
 ROUBAL, Jan. Mýty o gestalt terapii. Konfrontace - časopis pro psychoterapii, Hradec Králové, 14, 3, od s. 132.
ISSN 862-8971. 2003. info
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MUDr. Markéta Skálová
ŽIVOTOPIS
MUDr. Markéta Skálová
Osobní údaje
Narozena 11.8.1971 v Praze, vdaná, 2 děti
Zaměstnání
od 1998
psychiatrička a psychoterapeutka v Denním
psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“, Klánova 62, Praha 4
1999-2000 předatestační praxe v Psychiatrickém centru Praha
Vzdělání a kvalifikace
2008
specializovaná způsobilost k výkonu zdravot. povolání v oboru psychiatrie
2006
funkční specializace v systematické psychoterapii
2001
atestační zkouška I.stupně v oboru psychiatrie
1992-1996
Filosofická fakulta University Karlovy - obor psychologie, nedokončen
1989-1997
3. Lékařská fakulta University Karlovy - promována doktorem
všeobecného lékařství
Výcviky a vědeckovýzkumná činnost
od 2010
lektorka psychoterapeutického výcviku „Výcvik integrace v psychoterapii“
2007-2010 frekventantka výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii pořádaném Českou společností
pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) v rámci Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie (IPPART)
1997-2000 frekventantka výcviku v rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch pořádaný Pražským
psychoterapeutickým institutem, pobočka Liberec
1995-6
studentská vědecká práce pod vedením MUDr. J. Praška na téma:
Dvouleté katamnézy u pacientů s velkou depresivní poruchou –
vliv krátkodobé a dlouhodobé psychoterapie
Členství v odborných organizacích
od 2010
členka výboru Společnosti rodinných a systemických terapeutů – SOFT
od 2009
zakládající členka Společnosti pro integraci v psychoterapii
od 2007
členka Společnosti rodinných a systemických terapeutů - SOFT
1.1. 2007 - 31.12.2007 členka Etické komise Psychiatrického centra Praha
od 2005
členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
1999 - 2007 členka společné Etické komise Psychiatrického centra Praha a Psychiatrické
léčebny Bohnice
Vybraná publikační a přednášková činnost
2011
Práce s psychotickým pacientem, komplexní přístup k terapii psychóz (přednáška a seminář) v rámci
předmětu Psychoterapie v klinické praxi na FSS MU Brno (23.11.2011)
2011
Kazuistika rodinné terapie (přednáška), Kurs rodinného poradenství, Prev-Centrum Praha (12.11.2011)
2011
Kontext a modely integrace v psychoterapii (přednáška), 28. česko-slovenská psychoterapeutická
konference v Luhačovicích (2.-5.11. 2011)
2010
Cesta do Santiaga de Compostela-kazuistika párové terapie (přednáška), sympozium rodinné terapie na
téma: „Spirituální a magické v rodině a terapii“ (11.-13.11.2010)
2009 Integrace v psychoterapii (přednáška), 27. česko-slovenská psychoterapeutická konference v Trenč. Teplicích
(14.-17.10.2009)

2009
Plánovaný výcvik integrace v psychoterapii (přednáška), 2. mezinárodní
psychologicko-psychiatrické
sympózium „Integrace v psychoterapii“, Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (16.-17.4.2009)
2009
Co dělá tým týmem (přednáška), kolokvium výcviku rodinné terapie, Hejnice
(27.-28.3.2009)
od 2009
členka redakce bulletinu Společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT-forum
2008
Manželé-terapeuti a jejich pacient (přednáška), sympózium rodinné terapie SOFT na téma „Dvojice a
rodina“, Hejnice (9.-11.10.2008)
2007
Specifika rodinné terapie u pacientů s psychotickým onemocněním (workshop), konference věnovaná
komplexní terapii psychóz „Jáchymov VIII“ na téma „Klíčové situace v psychiatrické kariéře pacienta“ a „Poruchy
příjmu potravy“, Klatovy (5.-7.12.2007)
2007
Střípky z rodinné terapie (přednáška), 26. česko-slovenská psychoterapeutická konference, Luhačovice
(16.-20.10.2007)
2007
Psychiatr a psychoterapeut-dva v jednom (přednáška), 1. psychologicko-psychiatrické sympózium
„Diagnostika a diagnostikování v psychoterapii“, Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (30.31.3.2007)
2006
Máma zase blázní (přednáška), sympózium rodinné terapie SOFT na téma „Nebezpečné známosti“,
Hejnice (31.3.-1.4.2006)
od 2006
publikace v bulletinu Společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT-forum
2005
Taková normální rodinka (přednáška), konference věnovaná komplexní terapii psychóz „Jáchymov VII“
na téma „ Psychóza a tvořivost“ a „Psychóza a vztahy“ , Rožnov pod Radhoštěm (24.-27.11.2005)
1999
Mosty do světa za zdí (přednáška), konference věnovaná komplexní terapii psychóz na téma
„Integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií“, Jáchymov (28.-30.11.1999)
od 1998
odborná supervizorka a externí redaktorka rubriky Zdraví Lidových novin
od 1996
spolupráce s časopisem Psychologie dnes
Účast na vybraných vzdělávacích akcích
2010
Mezinárodní konference „Integration in psychotherapy-How to make it work?“, Varšava, Polsko (17.19.9.2010)
2009
Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues - Kenneth
Evans, D. Psych.
(workshop), Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně
(18.4.2009)
2009
Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues - Louis G. Castonguay, Ph.D.
(workshop), Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (15.4.2009)
2009
Attachment narrative therapy - A. Vetere, R. Dallas (seminář), Praha (14.3.2009)
2007
Světová konference o rodině, Praha (16.-19.5.2007)
2005
Collaborative postmodern approach to therapy – H. Anderson (seminář), Praha (12.9.2005)
2000
VII. world congress „Psychosocial rehabilitation: promoting diversity and ensuring equality“
(konference), Paříž (7.-10.5.2000)
1997
Sociálně konstrukcionistický přístup v psychoterapii – K. Tomm (workshop), Praha (27.11.1997)
V Praze dne 6.9.2012

MUDr. Markéta Skálová

Mgr. Milan Stiburek
Mgr. Milan Stiburek
nar. 13. 7. 1965 v Benešově u Prahy
Vzdělání a výcviky
 Studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK 1986 - 1991
 Komunitní psychoterapeutický výcvik - SUR, 738 hod., vedoucí výcviku PhDr. Jitka Vodňanská 1992 - 1996
 Výcvik v rodinné terapii, 500 hod., vedoucí výcviku MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková 2000 2004
 Výcvik supervizorů, 100 hod., Pražský psychoterapeutický institut, vedoucí výcviku July Hewson 2000 - 2003
 Arteterapeutický výcvik, 200 hod, vedoucí výcviku doc. PaedDr. Jan Slavík 1900 - 1992
 Psychoterapeutická fakulta, 200 hod. 1991 - 1993
 Základy Tvarové terapie, 72 hod., IPIPAPP, vedoucí výcviku doc. PhDr. Karel Balcar Csc. 1993 - 1994
 Integrující přístup pro práci s rodinami - Ostrov rodiny, 76 hod., vedoucí výcviku PhDr. Zdeněk Rieger, PhDr.
Hana Vyhnálková 1993 - 2001
 Podpora rodiny duševně nemocného, Fokus Praha a Social Care Initiatives Network 2000
 2009 Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues - Kenneth
Evans, D. Psych.
(workshop), Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (18.4.2009)
 2009 Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues - Louis G. Castonguay, Ph.D.
(workshop), Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (15.4.2009)
Praxe
 Denní sanatorium Fokus, rodinná terapie a individuální terapie, skupinová terapie, rodičovské skupiny (od
1996)
 Psychosomatická klinika Patočkova 3, individuální, rodinná a skupinová terapie (2003 – 2006 )
 Městské centrum sociálních služeb a prevence - Terapeutické středisko Triangl, rodinná a individuální terapie,
organizace seminářů a lektorská činnost (1999 – 2002)
 vedení projektů a samostatná lektorská činnost (drogová problematika, Romská problematika,
nezaměstnanost, sociální práce, regionální politika, komunitní práce, budování týmů, …) 1995 - 2000
 Středisko pro mládež Praha – Klíčov (1990 - 1995)
 koordinátor arteterapeutického programu ve studiu Citadela (1998 – 2000)
 dobrovolník www.internetporadna.cz (od 2003)
 privátní psychoterapeutická praxe
Pedagogická a lektorská činnost

 1995 - 1998 externí pedagog na Katedře výtvarné výchovy PFUK - artetrapie
 od 1995 samostatná lektorská činnost - semináře drogové prevence pro pedagogy a žáky Zš a Sš, Peer
programy - skupinová práce se středoškoláky, lektor Vzdělávání protidrogových koordinátorů, MPK, kursy komunikace,
týmové práce, sociálně psychologické dovednosti, arteterapeutické semináře, Rekvalifikační kursy pro pracovníky
Charity, Kurs sociálně psychologických dovedností pro pracovníky uprchlických zařízení a další
 2003 - 2004 externí pedagog University J. A. Komenského, arteterapie
 od 1999 lektor Komunitního psychoterapeutického výcviku SUR
 2009 Plánovaný výcvik integrace v psychoterapii (přednáška), 2. mezinárodní
psychologicko-psychiatrické
sympózium „Integrace v psychoterapii“, Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (16.-17.4.2009)
 od r. 2010-dosud – lektor sebezkušenostní části výcviku Inetgrace v psychotrapii
 2011 Roubal, J., Stiburek, M.: Co a jak učíme budoucí psychoterapeuty? (workshop pro lektory výcviků); 28.
česko-slovenská psychoterapeutická konference, 2–5.11., Luhačovice
 2011 Stiburek, M., Rokytová, M.: Struktura výcviku integrace v psychoterapii, 28. česko-slovenská
psychoterapeutická konference, 2–5.11., Luhačovice
Vykonávaná supervize
 2000 - 2004 Fokus Praha
 2002 - 2004 Armáda spásy
 2002 – 2005 Charita Jihlava
 od 2003 Poradna pro integraci uprchlíků
 od 2005 Chráněná dílna Eliáš
 od 2005 Občanské sdružení Ledovec
 od 2006 - 2007 sociální pracovníci Středočeského kraje
 od 2006 K centrum Příbram
 od 2006 Dobroduš – Diakonie ČCE
 individuální supervize
Členství v odborných institucích
 EAP Evropská asociace psychoterapeutů (certifikát psychoterapeut)
 Psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně (certifikát psychoterapeut)
 ČIS - Český institut pro supervizi (certifikát supervizor)
 SOFT – Společnost pro rodinnou terapii (certifikát rodinný terapeut)
 ČAA - Česká artetrapeutická asociace (člen výboru a lektor výcviku)
 SUR - občanské sdružení pro vzdělávání v psychoterapii (lektor výcviku a supervizor)

PhDr. Markéta Rokytová
ŽIVOTOPIS
PhDr. Markéta Rokytová
Narozena 22.2.1967 v Praze, vdaná, 2 děti
Vzdělání a kvalifikace
 1989 – promoce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor psychologie
 1997 – atestace ze speciální průpravy na úseku činnosti klinická psychologie, Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
 1998 – funkční specializace v oboru systematická psychoterapie, Institut postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví, Praha


2006 – registrace Ministerstva zdravotnictví ČR

Psychoterapeutické výcviky
 1989 – 1993 mezinárodní sebezkušenostní výcvik 300 hodin (lektoři: Czeslaw Czabala, Varšava, Polsko a Helga
Hess, Berlín, Německo)
 1991 - 1992 terapie zaměřená na klienta 115 hodin (dr. Jan Vymětal, dr. Vendula Junková)
 1994 – 1997 výcvik v rodinné terapii – 350 hodin (Institut rodinné terapie a systemických studií, Praha - dr.
Jan Špitz, dr. Šárka Gjuričová)
 1996 – 2004 výcvik v logoterapii a existenciální analýze 2060 hodin (Jana Božuková, Gesellschaft fuer
Logotherapie und Existenzanalyse, Vídeň, Rakousko)
Zaměstnání
 1989
 1990
 1995
 2003
 2006
 2006

– 1990
- 1994
– 2003
– 2006
– dosud
– dosud

studijní pobyt na katedře psychologie FF UK
Mateřská, základní a zvláštní škola pro nevidomé, Loretánská 19, Praha 1
Dětská psychiatrická klinika fakultní nemocnice v Motole, Praha
Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6
soukromá praxe
spolupráce s Centrem reprodukční medicíny Gest



2010 – dosud

Centrum Alivio, soukromá praxe

Členství v odborných organizacích
 Česká psychoterapeutická společnost JEP
 Asociace klinických psychologů
 Českomoravská psychologická společnost
 Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu

Vybraná publikační a přednášková činnost
 září 1997
přednáška a kazuistika – pacientka s mentální anorexií, Pedopsychiatrická konference, Brno
 červen 2007
Spolupráce psychologa a gynekologů v CAR, Měsíc reprodukčního zdraví, ISZ
 duben 2008
přednáška „Psycholog v centru asistované reprodukce?“ Psychosomatická konference, Liberec
 říjen 2008
přednáška „Dvě sestry aneb Je asistovaná reprodukce vždy žádoucí?“ (kazuistika), říjen 2008,
Hejnice
 leden 2009
Práce psychologa v centru asistované reprodukce, Sexuológia, 2/2008
 duben 2009 „Plánovaný výcvik integrace v psychoterapii“ (přednáška - spoluautorství), 2. mezinárodní
psychologicko-psychiatrické sympózium „Integrace v psychoterapii“, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v
Brně
 říjen 2010- dosud -lektorka sebezkušenostní části Výcvikuintegrace v psychoterapii
 listopad 2011 Struktura výcviku integrace v psychoterapii (spoluautorka s Mgr. Milanem Stiburkem), přednáška
na XXVIII. česko-slovenské psychoterapeutické konferenci v Luhačovicích
 průběžně - spolupráce s Českým rozhlasem (Káva o čtvrté), s Českou televizí (Sama doma, Planeta Věda), s
časopisy Vlasta, Dieta, Kondice, Svět ženy, s internetovým serverem www.neplodnost.cz.
Účast na vybraných vzdělávacích akcích
1987
Světová konference o rodině „Patterns which Connect“, Praha
1989
Mezinárodní konference rodinné terapie Towards an Ecology of Mind“, Budapešť, Maďarsko
1994
„Evaluation of Psychotherapy“, Hamburg
1996 Konference rodinné terapie, Heidelberg, Německo
2004
Tagung - Gesellschaft fuer Logotherapie un Existenzanalyse, Praha
2009
Attachment narrative therapy - A. Vetere, R. Dallas (seminář), Praha
2009
Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues - Kenneth
Evans, D.
Psych. (workshop), Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (18.4.2009)
2009
Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues - Louis G. Castonguay, Ph.D. (workshop),
Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (15.4.2009)
V Praze dne 10.8.2012

PhDr. Markéta Rokytová

PhDr., JUDr. Stanislava Dudová
Osobní údaje:
Stanislava DUDOVÁ, JUDr. PhDr.
Narozena 19.11. 1964
Svobodná, 1 dítě
Pracoviště:
Psychosomatická klinika, s.r.o.
Patočkova 3
169 00 Praha 6
Funkce na pracovišti:
Klinický psycholog, psychoterapeut
Odborný garant pracoviště

Vzdělání a kvalifikace:
 1999: funkční specializace v oboru systematická psychoterapie, Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
 1994: atestace ze speciální průpravy na úseku činnosti klinická psychologie, Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví, Praha


1992: stáž Systém péče o duševně nemocné, Johns Hopkins University, Baltimore



1990: státní závěrečná zkouška, obor psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha



1986: státní závěrečná zkouška, obor právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Výcviky a vzdělávací semináře:


2010-2012 Supervizní výcvik v gestalt modalitě ( dvouletý výcvik), IVGT, Praha

 2009 : Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues, (workshop),
Louis Castonguye, Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity, Brno
 2009: Integrative approach in psychotherapy, clinical and training issues, (workshop)
Ken Evans, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

 1998 – 2000: Krizová intervence a Integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií, ( semináře)
Mezinárodní institut pro výuku v komplexní terapii psychoz, Praha
 1997: Nothing is ever said until someone listens, (workshop), Beulah Levinson, Institut pro gestalt a
psychosyntézu, Praha
 1993 – 1997: Výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze, (systematický psychoterapeutický výcvik), Institut pro
gestalt a psychosyntézu, Praha, ve spolupráci s Multi-di-mens (Belgie) a Norsk Gestaltinstitute (Norsko)


1993: Kognitivní terapie depresí, (kurz), Psychiatrická klinika, Praha



1992: Tématický kurz hypnozy, (kurz), Stanislav Kratochvíl, Psychiatrická léčebna Kroměříž



1991: Tréning asertivity I.,II., (kurz), Ludovít Beleš, Psychiatrická klinika, Košice

 1990 – 1993: Práce se změněnými stavy vědomí (dlouhodobý kurz), Stanislav a Christina Grofovi, ve
spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Praha

Přehled zaměstnání:


2008 -

: Psychosomatická klinika, Praha, klinický psycholog, psychoterapeut, odborný garant pracoviště

 2000 – 2004: občanské sdružení Baobab, Praha, psychosociální rehabilitace duševně nemocných, psycholog,
vedoucí projektu


1993 – 2001: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha, klinický psycholog, psychoterapeut



1992 – 1994: III.chirurgická klinika I. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, psycholog



1991 – 1994: Fokus, sdružení pro rehabilitaci duševně nemocných, Praha, psycholog, koordinátor projektu



1990 – 1992: Psychosomatická laboratoř Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha, psycholog

Pedagogická činnost:


2011 – pregraduální vzdělávání mediků I. Lékařské fakulty UK, Praha ( lektor), Psychosomatická klinika, Praha

 2010 – Výcvik integrace v psychoterapii ( lektor teoreticko- metodické části), Společnost pro Integraci v
psychoterapii ve spolupráci s Masarykovou univerzito,Brno
 2010 - Předatestační vzdělávání klinických psychologů ( odborný garant praktické a teoreticko-praktické
části), Psychosomatická klinika, Praha
 2009 - Připravovaný výcvik integrace v psychoterapii (přednáška), Mezinárodní psychoterapeutické
sympózium "Integrace v psychoterapii (Co s čím a proč?)", katedra psychologie Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity, Brno
 2008: Využití gestalt přístupu v práci sestry na somatickém oddělení ( cyklus seminářů), Česká
asociace sester ve spolupráci s III. Chirurgickou klinikou I. Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, Praha

 2008: Psychosomatický přístup k pacientovi, (praktické semináře), praktická výuka studentů I.lékařské fakulty
Univerzity Karlovy, Praha


2008, 2009: Základy psychologie ( přednášky a semináře), Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo



2007: Základy psychopatologie pro právníky ( přednášky a semináře), Večerní škola práva, Praha

 1999: Příspěvek gestalt terapie ke komplexní léčbě pacientů se schizofrenií ( přednáška), konference
Integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií, I.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha a Nemocnice Ostrov
Mgr. Radim Karpíšek
klinický psycholog, psychoterapeut
nar.27.12.1971
Vzdělání v psychologii (jednooborová) ukončeno v r.1998 na Masarykově Univerzitě, Filozofické fakultě v Brně.
Atestace:
2003-klinický psycholog, 2006-psychoterapeut
Výcvik:
Satiterapie-integrativní psychoterapie, skupinový výcvik (2000-2004)
Psychoanalytická psychoterapie, individuální výcvik (2001-doposud)
Klinická zkušenost:
Psychiatrická léčebna Brno (1998-2001)
ESET-Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, Praha (2001-2004)
Psychosomatická klinika s.r.o., Praha (2004-doposud)
Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha (2007-doposud)
Výuková zkušenost:
Výuka studentů medicíny,1.LF UK, Praha
Výuka studentů rehabilitace, 3.LF UK, Praha
Lektor techniky Focusing
Lektor teoretické části Výcviku integrace v psychoterapii
Přednáška: Karpíšek, R., Roubal, J.: Dosavadní průběh "Výcviku integrace v psychoterapii"; 28. česko-slovenská
psychoterapeutická konference, 2–5.11., Luhačovice
Členství v odborných společnostech:
AKP-Asociace klinických psychologů ČR
ČSPAP-Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
SPR-Society for Psychotherapy Research

