Institut skupinové analýzy Praha
(IGA Praha )
se sídlem Břehová 43/3, 110 00 Praha 1
IČ 26666995, DIČ CZ26666995 č.ú. 1967112349/0800
údaje pro schvalování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii pro
zdravotnictví

A.

Všeobecné požadavky na vzdělávací programy:

2. Komplexní vzdělávání ve skupinové analýze obsahuje 350 hodin osobní
zkušenosti v malé skupině, 213 hodin teoretického vzdělávání a 200 hodin
přímé supervize.
3. Povaha výcvikového supervizního procesu viz dále.
4. Vzdělání a výcvik se řadí do směru dynamického a hlubinného.
5. Výcvik je plně v souladu s mezinárodně platnými normami pro vzdělávání ve
skupinové analýze (viz pravidla výcviku – www. igapraha.cz), což je
garantováno prostřednictvím členství IGA Praha v The European Group Analytic
Training Institutes Network (E.G.A.T.I.N). Všichni trenéři a supervizoři mají
uznaný výcvik Institutem skupinové analýzy v Kodani.
6. Příslušné podklady jsou uvedeny v této žádosti o akreditaci, event.
připojeny k těmto informacím (individuální CV)
7. Zdravotničtí garanti programu: PhDr. Petr Junek (viz připojené CV) a
PhDr. Luděk Vrba (viz připojené CV)
8. Vzdělávací program plně respektuje a přijímá etický kodex ČPS ČLS JEP
(stejně jako etický kodex E.G.A.T.I.N.)

9. Do komplexního vzdělávacího programu IGA Praha přijímá a) zejména
studenty či absolventy studia lékařství či psychologie (výjimečně studenty či
absolventy jiných vzdělávacích programů zaměřených na člověka), b) osoby
bez takových osobnostních charakteristik, které by mohly bránit vykonávat
v budoucnu práci skupinového analytika, c) osoby starší 23 let.
Posuzování vhodnosti kandidáta probíhá při dvou nezávislých individuálních
pohovorech se dvěma trenéry a poté při rozhodování tréninkového výboru IGA.

C. Požadavky na trenéry a supervizory pro zdravotnictví
12. Garanti programu: 1. PhDr. Petr Junek
Jmenovaný má 30 letou praxi na několika psychiatrických a
psychoterapeutických pracovištích; nyní pracuje jako odborný zástupce pro
obor klinická psychologie ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová,
s.r.o. Od konce 90. let je členem Etické komise Asociace klinických psychologů
ČR. Má dlouholeté zkušenosti s vedením výcvikových skupin, je supervizorem
terapeutických týmů. Bohatá přednášková a publikační činnost. Je mj. členem
České psychoanalytické společnosti (ČPS - International Psychoanalytical
Association), České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a
zakládajícím členem IGA Praha. Podrobné CV s dalšími aktivitami je uvedeno
v příloze.
Garance programu je zajištěna pravidelnými odbornými konzultacemi
mezi garanty a s dalšími členy tréninkového a supervizního týmu IGA Praha
(minimálně 1x měsíčně) a vedením a supervizí kolegů na pracovišti. Navenek
pak zapojením do příslušných mezinárodních organizací a aktivní účastí v nich
(byl mj. spoluorganizátorem evropské konference European Psycho-Analytic
Federation v Praze v roce 2002). Publikační činnost vázána na Revue
psychoanalytická psychoterapie (člen redakční rady).
2. PhDr. Luděk Vrba
Jmenovaný byl koordinátorem ČSPAP, vedoucím její skupinové sekce.
Má 37 letou praxi na psychiatrických a psychoterapeutických zařízeních,
poslední léta v soukromé psychoterapeutické praxi. Má dlouholetou praxi ve
vedení výcvikových skupin, je supervizorem skupinových a komunitních
programů. Byl mj. opakovaně členem rady České psychoanalytické společnosti
a členem exekutivy v European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

(EFPP), kde vedl podvýbor pro střední a východní Evropu (2005 až 2009), nyní
delegátem za ČR ve skupinové sekci EFPP. V roce 2001 organizoval 1.
konferenci o skupinové analýze a konferenci EFPP pro střední a východní
Evropu v Praze, později mezinárodní konference k 150. Výročí narození S.
Freuda a v 2009 „Bridging Identities“ – konference EFPP v Praze. Podrobné CV
je uvedeno v příloze.
Garance programu je zajištěna pravidelnými odbornými konzultacemi
mezi garanty a s dalšími členy tréninkového a supervizního týmu (minimálně
1x měsíčně), navenek pak zapojením do zmíněných evropských organizací a
aktivní účastní v nich. Kromě toho jde o publikování práce týmu v Revue
psychoanalytická psychoterapie (zejm. číslo věnované skupinové analýze).
13. Trenéři
Všichni trenéři splňují požadavky na praxi, mají funkční specializaci
v psychoterapii, podrobné údaje o jejich klinické zkušenosti jsou uvedeny
v jejich CV (v přílohách).
Všichni trenéři vedle toho průběžně vedou pacientské skupiny dle
skupinově analytických principů.
PhDr. Marie Hošková – vedení výcvikové skupiny IGA v letech 2008-2011
vrozsahu
360 h
-

supervize skupinové práce 12 hodin

-

supervize týmů v rozsahu 12 hod /Villa Valila/

Mgr. Helena Klímová – vedla skupinový výcvik pro ČSPAP (dvě výcvikové
skupiny)
- v souč.době vede výcv.skupinu v Rafael Institutu Praha
- supervize kandidátů výcviku tamtéž
- přednášková činnost pro výcvik IGA
- vedení skupiny (v koterapii) pro generace postižené
Holokaustem

MUDr. Ivana Růžičková - přednášková činnost pro skupinovou sekci
ČSPAP
- příprava vedení supervizní skupiny
PhDr. Václav Buriánek - přednášková činnost pro skupinovou sekci
ČSPAP
- supervize skupinové práce 12 hodin
PhDr. Petr Junek
než 100

-

přednáší a trénuje kandidáty IGA Praha (více

hod.), od r.
2012 superviduje skupinovou práci
-

vedl výcvikovou skupinu pro Institut aplikované
psychonalýzy (5 let) a pro ČSPAP (5 let)

PhDr. Karel Koblic

-

-

člen intervizního týmu IGA Praha

přednáší pro kandidáty IGA Praha, od roku 2012
superviduje skupinovou práci
-

vedl skupinové výcviky pro VIAP-PPF (2x) a pro SUR

-

vedl výcvik supervizorů pro ČIS (2009-2012)

MUDr. Ondřej Pěč
-

dlouhodobé vedení balintovských skupin
- člen intervizního týmu IGA Praha
dlohodobé lektorství v Integrovaném
psychoterapeutickém
programu pro schizofrenní pacienty

-

přednášková činnost pro skupinovou sekci ČSPAP
a IGA
Praha, od roku 2012 superviduje skupinovou práci

PhDr. Luděk Vrba
60 hodin za

-

vedení supervizní skupiny v ČSPAP v rozsahu

rok
-

přednášková aktivita pro skupin. sekci ČSPAP (12

hodin/rok), IGA Praha (12 hodin/rok), ČPS (4
hodiny/rok),
IAPsA. BIP atd.

Trenéři se účastní vzájemných konzultací (minimálně jedenkrát měsíčně),
kde dochází k vzájemné intervizi práce se skupinami.

14. Supervizoři
Všichni supervizoři splňují požadavek 10 leté psychoterapeutické praxe
ve zdravotnictví, mají funkční specializaci v systematické psychoterapii a
publikační, přednáškovou činnost či alespoň pětiletou trenérskou zkušenost.
PhDr. Marie Hošková
Mgr. Helena Klímová
MUDr. Ivana Růžičková
PhDr. Václav Buriánek
PhDr. Petr Junek
PhDr. Karel Koblic
MUDr. Ondřej Pěč
PhDr. Luděk Vrba

Rozsah práce supervizorů
Uvádíme aktivity supervizorů v IGA Praha a aktivitách obdobných:
PhDr. Marie Hošková – vedení výcvikové skupiny v ČSPAP (do r. 2002),
v IGA Praha/2008-2011/,v Institutu aplikované psychoanalýzy, publikace

v Revue psychoanalytická psychoterapie, dvakrát vedení supervizní skupiny
v ČSPAP (naposledy až do 2003, v supervizi 6 kandidátů), aktivita v supervizím
semináři pořádaným IGA, přednášková činnost v ČSPAP, BIP, ČPS, IGA.
Přednáška pro Institut skupinové analýzy Zurich /SGAS/ v květnu 2012.
Mgr. Helena Klímová – vedení výcvikových skupin v ČSPAP v a Rafael
institutu,
supervize komunity typu SUR, supervize kandidátu Rafael institutu,
moderování tzv. large groups, vedení zážitkové skupiny pro generace postižení
Holokaustem, publikační činnost (Revue psychoanalytická psychoterapie,
Vesmír, Psychologie dnes), přednášková činnost pro výcvik IGA
MUDr. Ivana Růžičková – moderování skupinových diskusí na
konferencích, organizování konferencí v rámci ČSPAP(naposledy v 2003),
přednášková a publikační činnost v Revue psychoanalytická psychoterapie,
příprava supervizní skupiny
PhDr. Václav Buriánek – vedení výcvikové skupiny v ČSPAP (do 2001),
dvakrát vedení výcvikové skupiny ve výcviku typu SUR, supervizní skupina
v ČSPAP ( až do 2003, v ní 6 kandidátů), vedení bálintovských skupin (1984
až 2000), pořádání tzv. large groups, editor Revue psychoanalytická
psychoterapie, přednášková činnost v ČSPAP.
PhDr. Petr Junek – vedl výcvikovou skupinu v ČSPAP (350 hod.), vedení
skupiny v Institutu aplikované psychoanalýzy (350 hod.), skupinová supervize
terapeutického týmu (SANANIM, ESET), supervize pracovního týmu v SPS
Břehová, bohatá přednášková činnost v ČSPAP a IGA Praha. V letech 19972002 vedl institut ČSPAP, 2010-2012 byl vědeckým sekretářem ČPS.
PhDr. Karel Koblic – vedení výcviku v balintovských skupinách
(dlouhodobé programy), vedení výcviku v supervizi (ČIS 2009-2012), vedení
výcviku ve skupinové psychoterapii (3 programy), supervizor balintovských
skupin, supervize individuální, skupinová a týmová, supervize pro IGA Praha,
přednášková činnost i pro IGA Praha, publikace v časopisu Psychoterapie
MUDr. Ondřej Pěč – vedení výcvikové skupiny a skupinových supervizí
v rámci IGA od roku 2012, dlouholeté vedení výcviků v Integrovaném
psychoterapeutickém programu pro schizofrenní pacienty a v psychiatrické
rehabilitaci, publikační činnost v odborných časopisech a monografiích
PhDr. Luděk Vrba – vedení výcvikové skupiny v ČSPAP , vedení skupin
v Institutu aplikované psychoanalýzy a dalších institutech (SUR, VIAP),
supervize skupiny kandidátů v ČSPAP (aktuálně 60 hodin skupinové supervize
s 5- 7 kandidáty za rok), supervize komunitních a pracovních týmů,

přednášková činnost v ČSPAP, ČPS, IGA Praha, IAPsA, publikace v Revue
psychoanalytické psychoterapie, v Contexts

15. Souhlasíme s projednáním případných otázek s příslušnými výbory

C.

Požadavky podle jednotlivých směrů

16. Plán výuky teorie a techniky skupinové analýzy zajišťují řádní absolventi
výcviku ve skupinové analýze pořádaného IGA Kodaň, tréninkoví skupinoví
analytici IGA Praha (v abecedním pořadí): PhDr.Václav Buriánek, PhDr.Marie
Hošková, PhDr.Petr Junek, Mgr.Helena Klímová, PhDr.Karel Koblic, MUDr.
Ondřej Pěč, MUDr.Ivana Růžičková,
PhDr.LuděkVrba.
Výuka sestává ze dvou bloků a probíhá seminární formou. Celkový počet hodin (1hod. = 45 min.) je 213:

Základy dynamických teorií (90 hod.):
07.01. Kořeny dynamické psychoterapie: Freud, topografický a
strukturální modely
mysli. Junek 3+3 hod.
28.01. Totem a tabu, nevědomá spojenectví (R.Kaes). Hošková 3+3 hod.
18.02. Narcistický vývoj, self systém. Junek 3+3 hod.
11.03. Internalizační a externalizační procesy, obranné mechanismy.
Koblic 3+3 hod.
01.04. Raný vývoj, vývojové modely. Růžičková 3+3 hod.
Další aspekty vývojových modelů (dle Fonagy-Target):
22.04. Teorie konfliktu, typy zvládání konfliktu (včetně skupinového
aspektu),

strukturalisté, škola objektních vztahů. Koblic 3+3 hod.
13.05. Kleiniáni a neokleiniáni, interpersonalisté, tzv.francouzská škola.
Junek 3+3
hod.
03.06. Bion, nezávislí, Kohut, Ogden, Bollas a další tzv.moderní. Hošková
3+3 hod.
24.06. Bowlby, Stern, Kernberg, mentalizace, Ryle. Pěč 3+3 hod.
02.09. Tvorba symptomu a charakteru. Práce se sny. Obě hlediska
(intrapsychické,
interpersonální). Hošková 3+3 hod.
23.09. Neurózy. Perverze. Vrba, Koblic 3+3 hod.
14.10. Poruchy emocí. Hypochondrický, schizoidní, paranoidní,
psychosomatický
způsob zpracování konfliktů, adaptační a maladaptivní hledisko.
Junek 3+3
hod.
04.11. Psychotický způsob zpracování konfliktů a maladaptace. Hraniční
porucha
osobnosti – TFP. Pěč 3+3 hod.
25.11. Přenos a protipřenos – historické a teoretické hledisko. Vrba 3+3
hod.
16.12. Psychodynamická diagnostika se zřetelem na internalizaci
vztahových
uspořádání. Dynamika a uspořádání úvodního psychodynamického
interview.
Indikační kritéria. Růžičková 3+3 hod.
Skupinová analýza (114 hod.):
1)
2)
3)
4)
5)

Freudova teorie skupiny, Freud a Foulkes – úvod do problematiky dynamiky skupiny. Junek 3+3 hod.
Foulkesova koncepce skupinové analýzy – teorie celostní a sociální (Elias). Sociální a kulturní základ
skupinové analýzy. Koblic 3+3 hod.
Bionova koncepce skupinového nevědomí. Základní předpoklady. Hošková 3+3 hod.
Jiné teorie koncepce skupinové psychoterapie: kleiniánský model, model objektních vztahů,
psychoterapie. Hošková 3+3 hod.
Teorie Self ve skupině. Buriánek; Intersubjektivita – dilema interpersonální a intrapsychické. Růžičková.
3+3 hod.

6)

Skupinové nevědomí – matrix: teorie a skupinová funkce matrix, fenomenologie působení matrix. Vrba
3+3 hod.;

7)

Průvodce – vývoj pojmu, pojetí dnes. Naslouchající funkce
průvodce. Koblic 3+3 hod.

8)

Funkce průvodce ve skupině-pokr.: dynamická administrace a
základní org.skupiny, výběr členů, kontrakt. Vstupní rozhovor. Volně
plynoucí komunikace – volné asociace ve skupině. Pěč 3+3 hod.

9)

Základní procesy ve skupinové analýze: zrcadlení, rezonance,
umisťování, překládání, prolínání/shlukování. Kontext. Dynamické
procesy ve skupině: idealizace, omnipotence, fúzování, závist,
psychotická dekompenzace, suicidium, maskulinita, feminita. Sny ve
skupině. Růžičková, Pěč, Hošková Junek.
3+3 hod.

10) Sdílení a vzájemnost. Fáze skupiny a skupinová dynamika. Vrba 3+3
hod.
11) Projektivní identifikace a kontejnující funkce. Interpersonální konflikt
ve skupině. Klímová 3+3 hod.;
12) Přenos a protipřenos ve skupině. Buriánek,Vrba 3+3 hod.
13) Interpretace a terapeutické akce. Destruktivní a konstruktivní síly ve
skupině.
Skupina v akci. Junek, Koblic 3+3 hod..
14) Dynamické role ve skupině: obětní beránek, outsider, dvojče, mluvčí,
mlčící člen,
nově příchozí, atd… Koterapie. Hošková 3+3 hod.
15) Čtvrtý základní předpoklad dle Hoppera. Sociální nevědomí. Klímová 3+3 hod.
16) Odpory, obrany, acting-out. Skupiny pro děti a mladistvé. Růžičková 3+3 hod..

17) Subkultura skupiny a její kohesivní funkce-symbolika, jazyk, rituály.
Střední a velké skupiny. Klímová 3+3 hod.
18) Transgenerační přenos, trauma velké skupiny/společnosti, možnosti
skupinové analýzy při jejich řešení. Klímová 3+3 hod.
19) Symptomy ve skupině. Práce s různými dg.skupinami a s vývojovými
krizemi,
teorie a kazuistické ukázky; neurózy, hraniční stavy, narcistické
poruchy,perverse,
psychózy, věkové skupiny. Junek, Pěč 3+3 hod.

17. Literatura

A. Literatura k základům dynamických teorií:
Mentzos, S.: Rozumíme sami sobě? NLN, 2000.
Mitchell, S.A., Black, M.J.: Freud a po Freudovi. Triton, 1999
Thomä, H., Kächele, H.: Psychoanalytická praxe (teorie). Mach, 1994.
Pro základní orientaci je možno využít též slovníků, ať již Laplanch-Pontalis
(vyšlo slovensky)
B. Literatura ke skupinové analýze:
Revue Psychoanalytická Psychoterapie: Skupinová analýza. Časopis ČSPAP, 1,
III, Praha
2001, str.2-70.
Behr,H., Hearstová, L.: Skupinově-analytická psychoterapie. Praha: Triton
2007
Foulkes, S.H.: Group-Analytic Psychotherapy: Method and Principles. London,
Karnac
Books 1991.
: Selected Papers: Psychoanalysis and Group Analysis. London,
Karnac Books
1990.
: Theraputic Group Analysis. London, Allen & Unwin 1964.
Pines, M.:
16, London

The evolution of Group Analysis. Int.Library of Group Analysis

2000. (First Routledge 1983).
Hopper, E.:
34(2), 173-

Group-Analysis: The Problem of Context. GA, Int.J.of G-A Pst,

199.
Časopis Group Analysis

18. Osobní zkušenost frekventantů

Osobní zkušenost zajišťuje program sebezkušeností podle zásad
skupinové analýzy. Frekventant absolvuje 350 zážitkových hodin v uzavřené
skupině (buď skupině výcvikové složené pouze z kandidátů výcviku a nebo
skupině smíšené – kandidáti + pacienti x klienti) pod vedením skupinového
analytika. Skupina se schází 1x týdně na 90 minut (nebo v odpovídajícím
rozsahu v blocích) v neutrálním prostředí, které se nemění. Členové skupiny
spolu s terapeutem sedí v kruhu, který reprezentuje hranice skupiny, to jest
uzavřenost vůči vnějšímu světu, jakož i rovnost účastníků ve vztahu ke středu
skupiny. Hranice času jsou dány přesným začátkem a koncem jakož i
pravidelným opakováním. Veškeré okolnosti související s místem, časem a
prostředím jsou tedy ustáleny (podobně jako v laboratoři), stanou se tak
bezpečnými a ustoupí do pozadí pozornosti. V popředí pozornosti se ocitá
pouze nestrukturovaný skupinový dialog. Frekventanti jsou motivováni svými
osobními tématy a sublimováním svých potřeb (pravidla zdrženlivosti). Sdělují
své volné asociace, z nichž se postupně odvíjí skupinové téma. Terapeut
interpretuje téma jakož i role jednotlivých účastníků, později i ve spolupráci se
skupinou. Účastník tak na sociálním modelu, který skupina představuje,
postupně nalézá porozumění pro své vztahy v realitě, pro druhé i pro sebe
sama. Naučí se odlišit své vlastní potřeby od potřeb druhých tak, aby ani sám
nebyl nevědomým vykonavatelem přání či obav druhých (nejčastěji rodičů),
ale ani aby sám takto nevystupoval vůči druhým lidem - a to je při výcviku
budoucích terapeutů to podstatné.
.
19. Získávání terapeutických dovedností frekventantů:
Poté, co frekventant prošel sebezkušenostním výcvikem (viz bod 18),
resp. částečně i během této zkušenosti, absolvuje kandidát ještě další dva
stupně výcviku: sérii přednášek a seminářů (213 hodin) z oblasti obecné teorie
psychoanalýzy a z teorie a praxe skupinové analýzy a řadu skupinových
supervizí (200 hodin), kdy je supervizi podrobována jeho vlastní práce, jeho
vlastní vedení skupiny, kterou si k tomu účelu a podle zásad skupinové analýzy
založil. Završením celého výcviku je obhájení závěrečné práce ze skupinové
analýzy. Celková doba výcviku může trvat od 6 do 9 let, kandidát je tak po
podstatnou dobu svého osobního a profesionálního vývoje aktivně zapojen do
výcvikového programu.
20. Výcviková supervize:

Kandidát, který prošel, či prochází sebezkušenostní částí výcviku, se
může přihlásit do supervize. Jeho pokrok v tréninku je pak posouzen jedním či
dvěma ze supervizních skupinových analytiků, a po té posouzen na schůzce
tréninkového výboru IGA. V kladném případě je pak kandidát přijat do
supervize.
Samotná supervize se provádí ve skupině, která má 4 až 6 členů, kam
kandidáti přinášejí svou práci se skupinou a referují o ní. Předpokládá se, že
kandidát v supervizní skupině referuje o vedení skupiny po dobu nejméně dvou
let, takže je možno posoudit jak stadium přípravy skupiny, její průběh a její
terminaci. V průběhu supervize tak zpravidla předkládá práci, resp. její
fragmenty, u více než jedné skupiny.
Supervizní skupina trvá pro každého frekventanta alespoň tři roky,
minimální počet supervizních hodin je 200. Skupina se schází jedenkrát za 14
dní na dvě sese (po 90 minutách), popř. jedenkrát za měsíc na 4 sese (v
případě vzdálených frekventantů). Každý kandidát tak předkládá svou práci
v průměru minimálně jednou za 6 týdnů (častější případ však bude 1x za
měsíc), což je frekvence umožňující sledovat dynamiku skupiny a práce jejího
konduktora.
Supervizní skupina využívá v přiměřené míře rovněž skupinové dynamiky
supervizní skupiny, která může významně doplnit pochopení dějů
v supervidovaných skupinách a kandidátů v pozici vedoucích skupin. Rovněž
se tím otvírají možnosti k reflektování paralelních dějů v supervidované a
supervizní skupině atd.
Zakončením supervize je pak závěrečná obhajoba práce kandidáta, která
obsahuje klinickou kazuistiku jedné ze supervidovaných skupin a zároveň
obsahuje též teoretickou část, která zpracovává určité téma skupinově
analytické teorie, která se vztahuje ke kazuistice. Tyto práce mohou být i
oddělené, pokud je teoretické téma odlišné od kazuistiky. Předmětem
obhajoby jsou pak obě tyto práce. Tréninkový výbor IGA pak – v případě
kladného posouzení – vystaví kandidátovi osvědčení o absolvování kompletního
výcviku, který je pro něj podkladem pro skupinově analytickou činnost ve
zdravotnictví, popř.mimo něj.
Každý supervizor se účastní pravidelně (zpravidla 1x měsíčně) semináře
supervizorů IGA, kde se probírají zkušenosti ze supervizních skupin (stejně
jako poznatky z vedení skupin dalšími supervizory). Jde tedy o jakousi
„intervizi“ – vzájemnou reflexi práce supervizorů IGA, která zvyšuje profesní
kvalitu supervizního týmu.

IGA Praha souhlasí s publikováním tohoto komplexního vzdělávacího programu
na stránkách České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP.

V Praze 26.6.2012
Luděk Vrba

: PhDr. Petr Junek a PhDr.
garanti skupinově analytického výcviku v IGA
Praha

Přílohy: CV jednotlivých trenérů a supervizorů

Odborný životopis – Luděk Vrba

V roce 1975 jsem absolvoval jednooborové studium psychologie na Filosofické fakultě University Karlovy
v Praze.
Pracoval jsem jako klinický psycholog na dětské psychiatrické klinice FN v Motole (1975 až 1984), na dětské
psychiatrické ambulanci v Praze 9 (1984 až 1990), Denním psychoterapeutickém sanatoriu v Praze 4 (1990 až 1993),
od roku 1993 pak v soukromé praxi.
Mám zkoušku ze specializace v klinické psychologii (l984) a funkční specializaci v systematické psychoterapii
(1998).
Absolvoval jsem výcvik ve skupinové (komunitní) psychoterapii typu SUR (1982 až 1986), výcvik
v psychoanalýze (zakončen 2000) a výcvik ve skupinové analýze u Institute of Group Analysis v Kodani (ukončen
2001).
Vedu výcviky v individuální a skupinové psychoanalytické psychoterapii v rámci vzdělávacích institutů České
společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP). Vedl jsem dva výcviky jako skupinový vedoucí v komunitách
typu SUR a jeden v komunitě VIAPu. Vedl jsem pětiletou skupinu v Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPS).
Supervidoval jsem lektorské týmy arteterapeutické komunity a komunity Remedium a jsem supervizorem
pracovního týmu Denního stacionáře Horní Palata. Pravidelně vedu supervize v rámci vzdělávacích institutů České
společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) . Pravidelně přednáším teorii a techniku psychoanalýzy a
psychoanalytické psychoterapie a skupinové psychoanalytické psychoterapie a skupinové analýzy v ČSPAP, České
psychoanalytické společnosti, IAPS, BIP.
Jsem plným členem České psychoanalytické společnosti, členem a tréninkovým terapeutem České společnosti
pro psychoanalytickou psychoterapii, zakládajícím členem IGA Praha, členem občanského sdružení SUR, ČPS, AKP atd.
Jsem delegátem skupinové sekce ČSPAP v The European Federation for Psychoanalytic Psychology (EFPP).

Organizoval jsem 1. konferenci o skupinové analýze (Praha – duben 2001) a Konferenci organizací
psychoanalytické psychoterapie ze zemí střední a východní Evropy (sdružených v EFPP) – říjen 2001. V rámci těchto
konferencí a dále na konferencích EFPP jsem publikoval práce o historii výcviku ve skupinové analýze a stavu výcviku
v psychoanalytické psychoterapii a o skupinově analytické práci v naší zemi. Organizoval jsem mezinárodní konferenci
k 150. výročí narození S, Freuda „Krycí vzpomínky ve světle současné psychoanalýzy a neurověd“ v roce 2006
v Praze. V roce jsem vedl organizační výbor mezinárodní konference „Bridging Identities. The impact of groups“
pořádané ČSPAP a EFPP v Praze, jako řádnou konferenci skupinové sekce EFPP. Byl jsem členem vědeckého výboru
konference EFPP „Conflict and reconciliation“ v Aténách 2012.
Jsem členem redakční rady Revue psychoanalytická psychoterapie, editorem vydání (o vývoji skupinové
analýzy, otcovství)

V Praze dne 23.6.2012

PhDr. Luděk Vrba
Vratislavova 2
128 00 Praha 2

PhDr Karel Koblic - klinický psycholog a psychoterapeut, od roku 1994 Psychoterapeutické středisko Břehová, Praha
(individuální a skupinová psychoterapie, supervize). Výcvik v dynamické skupinové pt (1986), výcvik vedoucích
balintovských skupin (1988), cvičná individuální psychoanalyticky orientovaná pt (1991), výcvik ve skupinové analýze
(2001), výcvik v supervizi (2001), vedení výcvikových programů a supervizí, předseda psychoterapeutické společnosti.

PhDr. .Marie Hošková – profesní CV
Klinický psycholog a psychoanalytik/člen /CPSIPA/.
Tréninkový psychoanalytický psychoterapeut /ČSPAP/a skupinový analytik/IGA /
Od roku 1979 pracuje v ambulantní klinické psychoterapeutické praxi,
V různých psychiatrických ambulantních zařízeních, od r. 2003 pracuje převážně v soukromé praxi.

PhDr. Petr Junek, 1988 spec.průprava klin.psychol.; 1991 abs. skup.psychoterapii v Psychoterap.Institutu Praha;
1997 specializace v psychoterapii; 1997 abs. Psychoanalytický institut ČPS; 2001 abs.výcvik ve skupinové analýze
(Institute of Group Analysis, Kodaň). Tréninkový psychoanalytik a skupinový analytik, člen red.rady Revue
Psychoanalytická Psychoterapie. 20 let klinické praxe v Psychoterapeutickém středisku v Břehové ul. v Praze 1.

Mgr.HELENA KLÍMOVÁ - psychoterapeutka, skupinová analytička, publicistka. Výcviky: SUR, IGA Kodaň aj, analýza u MUDr Kučery a
MUDr Mikoty. Funkční specializace v system. psychoterapii (IPVZ 1997). Spoluzaložila ČSPAP, IGA Praha, Rafael Institut, čestná
členka GAS London. Nestraník, signatářka CH77, 1 manžel, 2 děti, 4 vnuci, 2 pravnuci. Zájem: transgenerační přenos traumatu
zejm.Holokaustu, terapie jedinců i skupin.

MUDr. Ondřej Pěč, psychiatr, psychoterapeut a ředitel Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET a předseda
obč.sdružení ESET-HELP, 27 let klinické zkušenosti v psychoterapii, dokončené vzdělání ve skupinové analýze (plný
člen a tréninkový skupinový analytik IGA Praha), dokončené vzdělání v psychoanalýze (asociovaný člen České
psychoanalytické společnosti), člen výboru a věd.sekretář Čes.psychoter.spol. ČLS JEP.

MUDr.Ivana Růžičková, nar.15.12.1951, bytem Opatovická 13, Praha 1
Analytička, dětská psychoanalytická psychoterapeutka, individuální psychonalaytická psychoterapeutka pro dospělé.
Tréninková terapeutka a supervizorka v rámci ČSPAP.
Ukončení výcvik ve skupinové analýze. Aktuálně skupinu nevedu. Členka redakční rady Revue psychoanalytické
psychoterapie. Přednášková činnost a příprava konferencí.

Odborný životopis – PhDr. Luděk Vrba

Klinický psycholog (FF UK), klinická praxe 18 let na lůžkových a ambulantních zařízeních, 19 let v soukromé praxi
v Praze. Člen České psychoanalytické společnosti, tréninkový terapeut České společnosti pro psychoanalytickou
psychoterapii v individuální a skupinové sekci, zakládající člen Institutu skupinové analýzy Praha. Delegát za ČR
v European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy. Supervize tréninkových a pracovních týmů.

V Praze dne 10.1.2013

