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strategická a systemická kooperacní a komunikacní psychoterapie a hypnoterapie
od Miltona H. Ericksona k systemickým na rešení zamereným prístupum
(dríve: Hypnotická a nehypnotická komunikacní strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona)
komplexní psychoterapeutický výcvik
(200 hodin teorie + 450 hodin tréninku metod a sebezkušenosti + 150 hodin supervize)
Organizace a odborná garance výcviku: MUDr. František Matuška
Výcvikový program, který zajištuje tým lektoru pod vedením MUDr. Františka Matušky, je komplexní odbornou
školou základu obecné psychoterapie a klasické hypnoterapie rozvinutých do strategických prístupu hypnotické
a nehypnotické komunikacní psychoterapie Miltona H. Ericksona (jde o soucasnou podobu psychoterapeutického
prístupu vycházejícího z práce Miltona H. Ericksona a jeho spolupracovníku a následovníku) a systemických,
zejm. na rešení zamerených (Steve de Shazer & spol.) a kooperativních (Harlene Anderson & spol.) prístupu.
Organizátor a odborný garant programu
MUDr. František MATUŠKA je absolventem výcviku v ericksonovském prístupu (Institut Miltona H. Ericksona v
Brne, PhDr. Juraj Barbaric, 1996-1999), rozvíjí teoretické základy tohoto prístupu i psychoterapeutickou a
hypnoterapeutickou praxi v rámci soukromého Strediska psychoterapeutických ambulantních služeb (SPAS)
Praha. Pusobil radu let jako lektor (a nadále pracuje jako supervizor) výcviku v systemickém prístupu Umení
terapie (ISZ-MC Praha a G-I Praha). Byl spoluzakladatelem Institutu pro koucování a supervizi a vedl pod jeho
hlavickou výcvik Systemická supervize a koucování (I-KOS Praha). V rámci Vzdelávacího a tréninkového institutu
HERMÉS Praha organizuje, lektoruje a superviduje radu vzdelávacích a tréninkových programu urcených
pomáhajícím profesionálum. Krome výše uvedeného ericksonovského výcviku absolvoval sebezkušenostní
trénink a teoretické i supervizní vzdelávání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (CSPAP Praha, PhDr.
Michael Šebek, PhDr. Ludek Vrba a PhDr. Marie Hošková, 1993-1998), výcvik v systemické terapii (ISZ Praha,
PhDr. Vratislav Strnad a Mgr. Zdenek Macek, 1998-1999), výcvik v systemické supervizi a koucování (ISZ Praha,
PhDr. Vratislav Strnad, 2001-2002) a radu dalších kurzu, workshopu a semináru (ceští lektori: PhDr. Jirí Zíka,
PhDr. Marie Pecená, PhDr. Hana Junová, PhDr. Hana Vyhnálková aj., zahranicní lektori: Ernst Salamon, Imelda
McCarthy, Harlene Anderson, Ferdinand Wolf, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg aj.)
Lektori a interní supervizori výcviku
MUDr. František Matuška (viz profesionální CV v príloze)
PhDr. Jirí Zíka (viz profesionální CV v príloze)
Externí supervizori výcviku
MUDr. Ivo Kunst (viz profesionální CV v príloze)
PhDr. Vratislav Strnad (viz profesionální CV v príloze)
Mgr. Zdenek Macek (viz profesionální CV v príloze)
Ko-lektori (asistenti lektoru) ve výcviku
PhDr. Lucie Lebdušková (viz profesionální CV v príloze)
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. (viz profesionální CV v príloze)
Hostující lektori výcviku
Tak, jako tomu bylo i v predchozích výcvikových bezích výcviku, máme i do budoucna dojednanou lektorskou
spolupráci hostu z rad našich odborníku na komunikacní strategické a systemické prístupy v psychoterapii,
napr.:
• PhDr. Juraj Barbaric
• PhDr. Vladimír Dvorácek
• PhDr. Vratislav Strnad
• Mgr. Zdenek Macek
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Cílem programu je poskytnout úcastníkum výcviku ucelené vzdelání a trénink ve strategické a systemické
kooperacní a komunikacní psychoterapii a hypnoterapii vycházející z práce Miltona H. Ericksona a jeho
spolupracovníku a pokracovatelu a postmoderních systemických konstruktivistických prístupu k cloveku, jeho
trápení i možnostem rešení/terapie. Základy obecné psychoterapie jsou tedy ve výcviku dále rozvíjeny teorií,
metodikou strategických a systemických prístupu a tréninkem v hypnotických i nehypnotických komunikacních
dovednostech. Výcvik rozširuje zkušenosti a dovednosti terapeutické komunikace, ucí frekventanty
kooperativním postupum, vc. práce s transovými stavy a aktivací zdroju a možností cloveka.
Organizace a struktura programu
Program je ctyrletý (s rocní dotací 200 hodin). Úcastníci pracují v rámci dvoudenních výcvikových setkání (4x
do roka) prokládaných v pravidelných intervalech trídenními výcvikovými soustredeními (4x do roka).
Výcviková setkání i výcviková soustredení obsahují teoretickou cást (200 hodin), praktický trénink metod a
terapeutických postupu a sebezkušenostní (zážitkovou) cást (450 hodin). Soucástí práce ve výcviku je též
supervize (150 hodin) – supervize prímé práce s klientem, supervize prostrednictvím reflexe videozáznamu
z praxe úcastníka, supervize formou presentace kasuistiky.
Cílem žádosti o schválení programu jako soucásti postgraduálního psychoterapeutického vzdelávání pro oblast
zdravotnictví v Ceské republice je též otevrít absolventum možnost získat potvrzení o splnení povinností pro
státní zkoušky z funkcní specializace systematické psychoterapie (která predpokládá naplnení všech dalších
povinností – viz dále).
Prijímací pohovory
Program je urcen všem zájemcum o vzdelání a trénink ve strategické a systemické operacní a komunikacní
hypnotické a nehypnotické psychoterapii z rad pomáhajících profesionálu ci jiných profesionálu, kterí pracují

s lidskými zdroji, ale též studentum, pripravujícím se na pomáhající profesi (studenti medicíny, psychologie,
sociální práce, pedagogiky aj.). Do výcvikového programu však budou prednostne prijímáni zájemci s
ukonceným vysokoškolským vzdeláním souvisejícím s psychoterapeutickou profesí, dále ti, kterí již s klienty
pracují. Výhodou (nikoli podmínkou) je znalost anglického nebo nemeckého jazyka, umožnující zpracovávat
zdroje v techto jazycích dostupné. Minimální vek uchazece o úcast ve výcvikovém programu je stanoven na 23
let.
Nabídka otevíraného behu výcvikového programu je inzerována v odborných, prípadne populárne naucných
periodikách a zverejnena též na webových stránkách organizátora. Zájemci zasílají na uverejnený kontakt svuj
profesionální životopis (circulum vitae) a 3-stránkový esej, zachycující osobní charakteristiku a sebehodnocení,
popis dosavadní profesionální dráhy zahrnující konkrétní predstavu zájemce o osobních možnostech, plánech a
cílech souvisejících s absolvováním vzdelávacího programu. Po osobním rozhovoru vedoucí lektor a odborný
garant výcviku vyhodnotí vhodnost uchazece a rozhodne o prijetí (vedle výše vyjmenovaných predpokladu
záleží i na osobnostních a motivacních kvalitách uchazecu). V prípade nejasností má uchazec možnost
absolvovat doplnkový pohovor s druhým z lektoru výcviku.
Výsledek prijímacích pohovoru obdrží uchazeci písemne (dopis ci e-mail) do ctrnácti dnu, prijatí zájemci jsou
zároven pozváni na první výcvikové setkání.
Výcviková setkání
Dvoudenní výcvikové semináre
Probíhají v Praze ctyrikrát do roka podle predem (v rámci smluvního dodatku) daného harmonogramu, a to
obvykle v pondelí a v úterý ci ve ctvrtek a v pátek. Rada výcvikových semináru je v pravidelných intervalech
prokládána trídenními výcvikovými soustredeními. Na seminárích se probírají dopredu oznámená teoretická
témata, jsou zde presentovány z teorie vyplývající metodiky, která jsou aktivne procvicovány v tréninkové a
sebezkušenostní cásti semináre. Od zahájení 2. rocníku výcviku úcastníci prinášejí též vlastní kasuistický
materiál na supervizní cást.
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Konají se vždy ctyrikrát do roka, a to bud v Praze ci mimo Prahu (formou výjezdových soustredení ve vhodném
penzionu v CR) dle dohody v dané výcvikové skupine, obvykle od nedele do úterka ci od ctvrtka do soboty.
Každé výcvikové soustredení má krome obvyklé náplne odpovídající výcvikovému seminári též specifické
tematické zamerení, poskytuje též bohatší príležitost pro podporu a rozvoj výcvikové sebezkušenosti i pro práci
se supervizní prípady.
Mimorádné semináre ci soustredení
Úcast na techto vzdelávacích a tréninkových akcích není povinná. Organizátor je vypisuje podle aktuálních
možností a podle zájmu úcastníku. Jsou zamerené na rozvíjení témat, která jsou zpracovávána ve výcviku jen v
omezené míre nebo která tematiku obecné psychoterapie a strategické komunikacní psychoterapie dále
rozvíjejí. Úcastí na techto mimorádných seminárích lze príležitostne – po dohode s organizátorem a lektory
výcviku – kompenzovat prípadnou absenci na nekterém z výcvikových setkání.
Pro úspešné ukoncení výcviku je povinná alespon 80% úcast na výcvikových seminárích a výcvikových
soustredeních (v souhrnu) behem každého rocníku výcviku.
Na všech seminárích a soustredeních je požadován aktivní prístup: aktivní úcast v teoretických diskusích, plnení
sverených ko-lektorských úloh (presentace referátu ci vedení tematických workshopu), spolupráce pri tréninku
a rozvoji sebezkušenosti i pri skupinových supervizích, aktivní práce v mezidobích (studium
doporucené literatury a studijních textu, plnení zadaných úkolu na mezidobí, praktikování, které je zdrojem
kasuistických príspevku, které jsou zpracovávány bud ve výukové ci v supervizní cásti výcviku).
Supervize
Predpokládá se, že úcastník behem výcviku absolvuje 150 hodin supervize. V rámci supervizní cásti predloží k
prezentaci kasuistiky ze své praxe. Požadováno je nejméne o 5 prípadu od každého z úcastníku, prípad = min. 3
konzultace, behem nichž spolupráce terapeuta s klientem umožnila realizaci klientem požadované zmeny,
doložené protokoly z konzultací (poznámky ci zápisy terapeuta ci souhrnným popisem prípadu) a video ci audio
záznamy (ukázky práce úcastníka v pozici terapeuta v rozsahu min. 2 x 20 minut). Alespon 2 prípady musí být
supervidovány kontinuálne, zbývající lze predložit k supervizní reflexi jako ucelené kasuistické príbehy.
Zdrojem kasuistik pro supervizi je vlastní praxe, kterou úcastník zahájí a dále kontinuálne rozvíjí nejpozdeji se
zahájením 2. rocníku výcviku. Vlastní praxe musí být minimálne takového rozsahu, aby umožnila úcastníkovi
získat zkušenosti alespon z 50 psychoterapeutických prípadu behem výcviku. Alespon 20 z techto prípadu by
melo být v prubehu trvání výcviku rádne ukonceno. Min. 10 prípadu musí mít úcastník písemne
zdokumentováno a doplneno o audio a/nebo videodokumentaci; z nich bude úcastník v prubehu výcviku
presentovat audio a/nebo videozáznamy ve výcviku, tj. pri výuce (požadováno predložení min. 10 audio ci
videozáznamu) a na supervizích, a též z nich bude vybírat prípad pro záverecnou písemnou práci (komentovaná
kasuistika k obhajobám).
Supervize je realizována jednak skupinovou formou (individuální supervize ve skupine), pri které je využíváno
potenciálu synergické kooperace všech zúcastnených pri utvárení komplexního náhledu na supervizandem
presentované téma, a jednak formou individuálních supervizních konzultací, které si úcastník dle své aktuální
rozvojové potreby dojednává s jednotlivými supervizory výcviku tak, aby v rámci této sebezkušenosti získal
predstavu o práci alespon dalších dvou odborníku. Z celkových 150 hodin supervize je úcastník povinován
realizovat min. 10 hodin formou individuálních supervizních konzultací.
Sebezkušenost
V prubehu výcviku získá úcastník sebezkušenost v rozsahu 450 hodin. Tato sebezkušenost zahrnuje jak zážitek
z pozice klienta (úcastníci vstupují do výcviku s vedomím a se souhlasem, že budou v prubehu výcviku aktivne
predkládat k terapeutickému zpracování svá osobní i profesionální témata a že si tak vytvorí príležitost pro
získání zkušeností/zážitku s úcinky a úcinností vyucovaných terapeutických metod a postupu), tak též
zkušenosti získané na pozici terapeuta ve výcviku, tj. terapeuta, který pracuje pod supervizí výcviku se svými
kolegy.
V prubehu výcviku pracují lektori s jednotlivými úcastníky výcviku v rámci demonstrací vyucovaných prístupu na

jejich osobních rozvojových tématech (s objednávkami úcastníku) tak, aby se tito meli možnost seznámit
s úcinky a úcinností vyucovaných postupu a metod. Soucasne tyto demonstrace slouží k presentaci vyucovaných
terapeutických postupu pro ostatní úcastníky, v jejichž kruhu jsou pak spolecne reflektovány a ozrejmovány.
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v malých skupinách, trojicích ci ve dvojicích tak, aby dosáhli požadované terapeutické obratnosti a dovednosti.
V techto peer aktivitách se dále rozvíjí též sebezkušenost úcastníku, kterí jsou v pozici klientu,
s predkládanými metodami a postupy.
Kolokviální hodnocení v polovine výcviku
Cílem kolokviálního hodnocení je poskytnout úcastníkum zhruba v polovine výcviku zpetnou vazbu k jejich
dosavadní práci ve výcviku, zhodnotit dosavadní studium a dát prípadná doporucení, jak tvurcím zpusobem ve
studiu pokracovat. Toto hodnocení provádí vedoucí lektor ve spolupráci s ostatními lektory výcviku formou
individuálního pohovoru s frekventantem približne v polovine kurzu. Na základe hodnocení se lektorský tým
rozhodne, zda úcastníkovi umožní pokracovat ve výcvikovém programu bez zvláštních podmínek a doporucení ci
zda mu bude další úcast podmínena doplnením nedostatku ci zda bude studium prerušeno ci ukonceno pro
závažné nedostatky.
Presentace a obhajoba záverecné práce
V rámci záverecného výcvikového setkání po splnení všech výcvikových povinností (dostatecná úcast na
výcvikových setkáních, zpracované prubežné úkoly plynoucí z výcvikového programu, dostatecná
zdokumentovaná praxe) predkládá zájemce o rádné ukoncení výcvikového programu k záverecné obhajobe
vypracovanou komentovanou prípadovou studii (komentovanou kasuistiku) dokládající jeho vlastní behem
výcviku realizovanou a supervidovanou psychoterapeutickou práci (požadavky na vypracování záverecné práce
budou v rámci výcviku opakovane zverejneny a projednávány).
K záverecné presentaci a obhajobe komentované kasuistiky se muže úcastník prihlásit též pozdeji, nejpozdeji
však do dvou let po ukoncení výcviku.
Záverecné hodnocení vedoucím lektorem a lektorským týmem vychází jak z predložené záverecné práce, tak
též z prubežných hodnocení kvality práce frekventanta. Hodnocení zahrnuje teoretický rozhled i praktické
dovednosti úcastníka. Na základe záverecného hodnocení posoudí školitelé vhodnost udelení potvrzení o plném
absolvování výcvikového programu. Získá-li program schválení (CPS) pro práci ve zdravotnictví v Ceské
republice, bude získané potvrzení naplnením jednoho ze základních požadavku pro udelení osvedcení pro
funkcní specializaci v systematické psychoterapii.
Kriteria pro hodnocení práce úcastníka
Naplnení formálních kriterií pro absolvování výcviku
• plná úcast na všech výcvikových aktivitách dle nastavených pravidel1.
• zpracování a odevzdání všech zadaných „domácích úkolu“
• realizace v prubehu výcviku zadaných presentací a/nebo workshopu (obvykle 3 zadání behem celého
výcviku), pripravených úcastníkem v kvalite akceptovatelné program supervidujícím lektorem
• úcast na min. dvou výcvikových konferencích (výcviková konference = spolecné výcvikové setkání
frekventantu všech práve bežících výcvikových skupin (všech rocníku), obvykle 3 – 4 skupiny) a presentace
vlastního konferencního príspevku na min. jedné z nich
• prubežná psychoterapeutická praxe realizovaná mimo rámec výcviku zahájená nejpozdeji do zahájení 2.
rocníku výcviku
• presentace požadovaných min. 5 dokoncených prípadu (ucelených kasuistik) v prubehu výcviku
• presentace a obhajoba záverecné kasuistické práce (písemne zpracované v rozsahu 15 – 20 stran,
dokumentované potrebným poctem audio ci videoukázek z prubehu terapie)
1 Prípadnou absenci výkladové cásti výcviku si úcastník muže doplnit zkrácenou formou placeného individuálního
doucování
(800 Kc/hodinu).
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• Systematické dodržování pravidel dojednaných spolecne v rámci výcviku pro práci ve skupine za úcelem
konstruktivní výukové a tréninkové spolupráce
• Dodržování etických zásad pro výkon psychoterapeutické práce s klientem (etické kodexy CPS a EAP)
• Reflektované, a tedy vedomé, transparentní a cílené naplnování a dodržování vyucovaných
psychoterapeutických metodických postupu a vodítek vycházejících z výcvikem preferovaných
terapeutických prístupu (strategické a systemické prístupy k psychoterapii)
Ekonomické podmínky výcviku
Orientacní celková cena celého výcviku ciní 100.000,- Kc (pro rocník zahajující výcvik v roce 2012). Výsledná
cena bude závislá od prubežne se menící míry inflace, která muže vést k primereným cenových zmenám
v jednotlivých letech výcviku.
Rocní platba úcastníka urcená k úhrade práce lektora a supervizora výcviku, hostujících lektoru a organizacních
a provozních nákladu s výcvikem spojených ciní pro 1. rocník 25.000,- Kc (tj. 125,- Kc/ výukovou hodinu). Tato
platba je splatná po podpisu smlouvy o prijetí do výcviku nejpozdeji do zahájení 1. výcvikového setkání, a to
jednorázove nebo ve dvou splátkách behem roku (v termínech dle smluvního ujednání).
V uvedené celkové cene není zapoctena platba za individuální supervizní konzultace, které si každý z úcastníku
dojednává prímo s konkrétním pro výcvik nominovaným supervizorem. Orientacní cenové rozmezí 1 hodiny
individuální supervize je 800 – 1.000 Kc.
Náklady na pobyt behem výcvikových setkáních a výcvikových soustredeních si frekventanti hradí sami.
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