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Pozn. Jde o pátý běh akreditací, poprvé proběhl v roce 1999
A
1. O schválení komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii žádá konkrétní registrovaný subjekt
Žadatelem je Brněnský institut psychoterapie, o.s. se sídlem v Brně, Škroupova 48, PSČ 636 00. Občanské sdružení
bylo registrováno
Ministerstvem vnitra ČR dne 12.2.1992 a bylo mu přiděleno IČO 44990294.
2 Komplexní vzdělání obsahuje teorii příslušného směru min. v rozsahu 120 hodin, praktickou část, tj. osobní
zkušenost nebo ekvivalent (např.
praktický výcvik vedený výcvikovým terapeutem) v rozsahu min. 350 hodin podle typu standardního výcviku, a
výcvikovou supervizi v min.
rozsahu 100 hodin přímé supervize, tj. přímého kontaktu se supervizorem nebo supervizory)
Výuka teorie individuální psychodynamické psychoterapie dospělých probíhá formou čtyřsemestrálního teoretického
kursu v trvání 120 hodin
výuky. Kurs teorie je zakončen písemnou zkouškou. Rozvrh aktuálního Kursu teorie psychodynamické psychoterapie č.
5, který probíhá od
akademického roku 2011/12 je přiložen (Příloha 1).
Sebezkušenostní část výcviku obsahuje nejméně 300 výcvikových hodin ve výcvikové skupině, po jejím ukončení
následuje nejméně 100 hodin
individuální sebezkušenosti s tréninkovým terapeutem BIP.
Supervize se vyžaduje v rozsahu nejméně 120 hodin.
Všeobecné požadavky na vzdělávací programy
3 Žadatel doloží povahu výcvikového supervizního procesu v souladu s uznávaných směrem (dále rozpracováno v části
C). Nelze nahradit
pouze metodami průběžné klinické supervize mimo vlastní výcvikový systém jako balintovské skupiny, intervize apod.
Supervizní proces spočívá v rozvíjení terapeutických dovedností při vlastní klinické praxi kandidáta v individuálním
settingu s klientem nebo
pacientem. Proces vlastní práce konzultuje kandidát v pravidelných intervalech se supervizorem. Preferovanou formou
je malá supervizní skupina
s pravidelným rozvrhem, která umožňuje prezentovat vlastní případ i skupinové problémové vyučování.
4 Vzdělání je ve směru, uznávaném pro zdravotnictví: dynamický, hlubinný, humanistický, kognitivně-behaviorální,
hypnoticko-relaxační,
systemický, integrativní.
Vzdělání je ve směru psychodynamické psychoterapie.
5 Vzdělání respektuje současné vědecké poznatky zdravotnictví. Jde o oponované, publikované výsledky o účinnosti
dané metody
v renomovaných (indexovaných) odborných periodikách a odborný konsensus v renomovaných odborných publikacích.
Komise má právo
žádat od garanta konkrétní informace.
Jedná se o jeden z nejrozšířenějších a všeobecně akceptovaných přístupů v psychoterapii ve zdravotnictví.
6 Podklady jsou jasné a úplné.
7 Zdravotnický garant programu je občanem ČR a žije na území republiky.
Ano.
8 Výcvikový tým i frekventanti výcviku přijímají etický kodex ČPS ČLS JEP
Ano.
9 Žadatel uvede kriteria pro výběr frekventantů
Kritéria jsou uvedena v Pravidlech výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii - Novela 2013 (Příloha 2).
10 Akreditace je udělována konkrétním programům včetně osob trenérů a supervizorů. Změny trenérů a supervizorů
schvaluje akreditační komise
B Požadavky na frekventanty
11 Frekventantům výcviku při nástupu je nejméně 23 let

C Požadavky na výcvikový tým
12 Garant programu (přiložte profesní CV). Garant programu je lékař nebo klinický psycholog s atestací a specializací v
systematické
psychoterapii, s nejméně 10letou klinickou psychoterapeutickou praxí, kterou vykonává v rozsahu min. 0,5 úvazku. U
garantů s více než
20letou praxí bez požadavku na úvazek. Reprezentuje odpovídajícím způsobem daný směr (např. prezentuje svou
práci před odbornou
veřejností). Je uvedeno, jakým způsobem a v jakém rozsahu je garance vzdělávání zajišťována.
Garantem programu je MUDr. Ivan Peška. Garant je psychiatr a praktikující psychoterapeut s rozsáhlými klinickými
(emeritní primář Psychiatrické
kliniky FN a MU v Brně-Bohunicích) a pedagogickými zkušenostmi (vyučoval předmět "Lékařská psychologie" na LF MU
v Brně).
Tréninkový výbor BIP využívá garanta zejména pro konzultace Pravidel výcviku, náplně Kursu teorie psychodynamické
psychoterapie a při
posuzování dalších záměrů a opatření. Garant se podle potřeby účastní jednání Tréninkového výboru BIP jako
konzultant nebo oponent. CV bylo
předloženo v akreditační přihlášce v roce 2001, dodatky k CV v reakreditační přihlášce z roku 2007.
13 Trenéři (přiložte profesní CV)
Trenéři mají nejméně 5 let od základní atestace, 5 let od specializace v systematické psychoterapii, 5 let
psychoterapeutické praxe. Je uveden
jejich rozsah a náplň klinické praxe, rozsah jejich výukové aktivity v daném programu. Pokud pracuje trenér
samostatně, musí být
zdravotnický pracovník, pokud pracují ve dvojici, musí být zdravotník jeden z nich.
Interní trenéři BIP, schválení při předchozích akreditacích (doplňky profesních CV Příloha 3):
PhDr. Dana Dufková - 2001, 2003, 2007
MUDr. Petr Klimpl, CSc. - 2001, 2003, 2007
MUDr. Robert Kulísek PhD. - CV předloženo při schválení Akreditační komisí v lednu 2011
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela - 2001, 2003, 2007
PhDr. Světlana Skálová - 2001, 2003, 2007
MUDr. Petr Zahradník - 2003, 2007
Rozsah výukové aktivity trenérů v posledním roce (údaje za rok 2011):
skupinová
sebezkušenost
individuální
sebezkušenost
teorie
PhDr. Dana Dufková - 132 0
MUDr. Petr Klimpl, CSc. 84 137 16
MUDr. Robert Kulísek PhD. - 8 PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela - 171 12
PhDr. Světlana Skálová 112 77 6
MUDr. Petr Zahradník 112 - 12
Externí trenéři pro individuální sebezkušenost:
PhDr. Oldřich Bajger - schválen 2007, profesní CV v reakreditační přihlášce KIP
prim. MUDr. Juraj Rektor - schválen 2007
prim. MUDr. Boris Čech PhD., Nitra, Slovenská republika - CV předloženo při schválení Akreditační komisí v prosinci
2011
PhDr. Anna Mižičková, Bratislava, Slovenská republika - CV předloženo při schválení Akreditační komisí v prosinci 2011
14 Supervizoři (přiložte profesní CV)
Supervizoři mají nejméně 10 let klinické psychoterapeutické praxe ve zdravotnictví a specializaci v systematické
psychoterapii, publikační
anebo přednáškovou činnost nebo min.5 let účasti v trenérských aktivitách.Uveďte jména aktuálních výcvikových
supervizorů, v jakém
rozsahu se daný supervizor v daném programu supervizí zabývá. Supervizí se myslí supervize klinické práce
frekventantů.
PhDr. Dana Dufková
2010 - individuální supervize: 1 osoba, 7 hodin
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
2009 - supervize v malé skupině: 2 bloky, celkem 12 hodin, počet osob: 3
supervize pro jiné společnosti: ano
2010 - supervize v malé skupině: 10 bloků, celkem 60 hodin, počet osob: 3
individuální supervize: 1 osoba, 20 hodin
supervize pro jiné společnosti: ano
2011 - supervize v malé skupině: 10 bloků, celkem 60 hodin, počet osob: 3
individuální supervize 1 osoba 22 hodin
supervize pro jiné společnosti: ano
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela
2007 – individuální supervize: 3 osoby/29 hod.
2008 – individuální supervize: 3 osoby/60 hod.
2009 – individuální supervize: 4 osoby/70 hod., supervize v malé skupině: 4 bloky, celkem 24 hod., počet osob: 5,
supervize pro jiné společnosti: ano
2010 – individuální supervize: 2 osoby/13 hod., supervize v malé skupině: 10 bloků, celkem 60 hod, počet osob: 5,
supervize pro jiné společnosti: ano
2011 – individuální supervize: 2 osoby/5 hod., supervize v malé skupině: 10 bloků, celkem 60 hod, počet osob: 7,
supervize pro jiné společnosti: ano

15 Představitelé akreditovaných programů se zavazují, že na žádost zástupců příslušných výborů
(psychoterapeutického, Asociace
klin.psychologů, psychiatrického) projednají případné etické otázky a problémy personálního a odborného charakteru a
přijmou vhodná
opatření, která z projednání vyplynou.
Ano.
D Požadavky podle jednotlivých směrů
16 Jakým způsobem zajišťujete teoretickou část vzdělání? Uveďte jmenovitě lektory vašeho programu včetně dalších
event. subjektů vzdělávání,
zajišťovaných smluvně. Uveďte rozvrh témat a hodin pro jednotlivé ročníky vzdělávání.
Interní lektoři teoretického vzdělávání:
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
MUDr. Robert Kulísek PhD.
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela
PhDr. Světlana Skálová
MUDr. Petr Zahradník
Externí lektoři teoretického vzdělávání:
PhDr. Marie Hošková
doc. MUDr. Václav Mikota, CSc.
PhDr. Michael Šebek, CSc.
PhDr. Luděk Vrba
Rozvrh teoretického kursu viz Příloha 1.
17 Jaká je předepsaná povinná literatura ve vašem vzdělávacím programu
a/ v češtině, b/ v jiných jazycích . Uveďte max.10 titulů.
1. Akhtar, S.: Comprehensive dictionary of psychoanalysis. London, Karnac Books 2009. 403 s.
2. Freud, A.: Já a obranné mechanismy. Praha, Portál 2006. 120 s.
3. Fonagy, P., Target, M.: Psychoanalytické teorie. Perspektivy z pohledu vývojové psychologie. Praha, Portál 2005.
398 s.
4. Gabbard, G. O.: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Základný text. Trenčín, Vydavateĺstvo F 2005. 208 s.
5. Gabbard, G. O. (ed.) : Protiprenos - problematika v psychiatrickej liečbe. Trenčín, Vydavateĺstvo F 2009. 93 s.
6. Kleinová, M.: Závist a vděčnost a další práce z let 1946-1963. Praha, Triton 2005. 408 s.
7. McWilliams, N.: Psychoanalytic case formulation. New York, The Guilford Press 1999. 240 s.
8. Mentzos, S.: Přehled psychodynamiky. Praha, Portál 2012. 288 s.
9. Mitchell, S. A., Blacková, M. J.: Freud a po Freudovi. Praha, Triton 1999. 312 s.
10. Winnicott, D. W.: Lidská přirozenost. Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1998. 143 s.
18 Jakým způsobem/ formou zajišťuje váš program osobní zkušenost frekventantů?
Program je určen pro převážně dojíždějící kandidáty, přirozená spádová oblast se během předchozího období ustálila
na území Moravy,
východních Čech a západního Slovenska.
Sebezkušenost je rozdělena do dvou oddělených, po sobě následujících kroků.
První část sebezkušenosti představuje výcviková práce v uzavřené skupině, která se schází během zhruba 3 let.
Obvyklý rozvrh je v pátek
odpoledne a v sobotu, v prvním a druhém roce po 8 víkendech, ve třetím roce 6, což představuje celkem 308
výukových hodin. Počet členů
skupiny kolísá mezi 8 až 12. Vedoucí skupin jsou školeni ve skupinové analýze podle pravidel skupinové sekce ČSPAP
(MUDr. Petr Klimpl, CSc.,
MUDr. Petr Zahradník, PhDr. Světlana Skálová).
V druhém kroku absolvuje kandidát individuální sebezkušenost buď s interním trenérem BIP, nebo si může zvolit
některého externího trenéra pro
individuálně sebezkušenost (PhDr. O. Bajger v Ostravě, MUDr. J. Rektor v Přerově, PhDr. Anna Mižičková v Bratislavě,
prim. MUDr. Boris Čech,
PhD. v Trnavě). Počet 100 hodin individuální sebezkušenosti je považován za nepodkročitelné minimum, o ukončení
individuální sebezkušenosti
rozhoduje trenér individuální sebezkušenosti.
Pro skupinovou i individuální sebezkušenost platí "non-reporting system", zajišťující nezbytnou důvěrnost tréninkového
vztahu.
19 Jakým způsobem/formou zajišťuje váš program získávání terapeutických dovedností?
V tripartitním modelu psychoterapeutického výcviku přináší každá část dovednost na vlastní bázi. Vedle
sebezkušenosti, která obsahuje četné
prvky implicitního učení, sledují lektoři aktivitu kandidátů během teoretické výuky, která je uzavřena písemnou
zkouškou.
Rozhodující částí výcviku je supervize.
20 Jakým způsobem zajišťuje váš program výcvikovou supervizi? Jak je program komplexního vzdělání včetně
supervize ukončen? Kdo o
úspěšném ukončení rozhoduje?
Výcviková supervize je zajišťována formou malé supervizní skupiny, což umožňuje také učení z případů kolegů.
Supervizní skupina se schází
jedenkrát měsíčně, což dovoluje supervidovat 4 sezení s pacientem ve frekvenci jedenkrát týdně.
Komplexní program vzdělání je ukončen kolokviem. Kandidát sepíše zprávu o supervidovaném případu, včetně
psychodynamické rozvahy a
teoretických úvah, kterou prezentuje před Tréninkovým výborem BIP.
Pro kandidáty psychoterapie BIP je kolokvium veřejné.
V případě obhájení kolokvia dostává absolvent výcviku doporučení ke složení kvalifikační zkoušky (tč. v podobě
akreditovaného kursu).
Smlouva mezi institutem a frekventantem výcviku

Výbor České psychoterapeutické společnosti rozhodnul v dubnu 2012, že pro období od 2013 je třeba,
aby institut uzavřel s frekventantem výcviku smlouvu.
Tréninkový výbor BIP je přesvědčen o tom, že následující úprava vztahu mezi institutem a frekventantem
je osvědčená a plně dostačující.
BIP jako poskytovatel mimouniverzitního studia psychoterapie prezentuje veřejně pravidla výcviku
pomocí vzdáleného přístupu (na internetových stránkách institutu www.i-bip.com v podobě záložky
Pravidla výcviku - viz Příloha 2). Frekventant/ka výcviku ve fázi uchazeče potvrzuje na přihlášce (vloženo
na následujícím listě), že Pravidla výcviku bere na vědomí.
Tímto aktem, který předchází posouzení vhodnosti uchazeče, považujeme smlouvu za uzavřenou.
Brněnský institut psychoterapie
SDRUŽENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ PSYCHOTERAPIE A JEJÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
(OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 83/1990 SB., REGISTROVANÉ MV ČR V ROCE 1992)
Přihláška do výcviku v psychodynamické psychoterapii
Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
(ulice, místo, PSČ)
Telefon, e-mail
Adresa pro korespondenci
(jen je-li odlišná od trvalého
bydliště)
VŠ kvalifikace
(univerzita, fakulta, obor,
rok ukončení studia)
Zaměstnání (zaměstnavatel,
pracovní zařazení)
Postgraduální vzdělání,
atestace, doktorandské studium
apod.
Přihlašuji se do výcvikového programu BIP a beru na vědomí Pravidla výcviku v individuální
psychodynamické psychoterapii.
Přihlašuji se do Kursu teorie psychodynamické psychoterapie BIP. 1
Souhlasím s uložením osobních údajů v databázi BIP.
V dne
podpis
Zašlete na adresu bip@i-bip.com (podpis bude doplněn později).
Brněnský institut psychoterapie, o.s. – Škroupova 48 - 636 00 Brno
Kontaktní telefon 603 836 428, fax 545 212 800
1 Nehodící se škrtněte.

Příloha2
Pravidla výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii
Novela 2013
Hlava 1
Obecná us tanovení
1.1 Brněnský institut psychoterapie, o. s. (dále BIP) působí od roku 1999 jako institut pro mimouniverzitní
studium a výcvik v psychodynamické psychoterapii dospělých (dále studium).
1.2 Pravidla výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii (dále pravidla) jsou informací o obsahu
a formě komplexního vzdělávacího programu. Pravidla byla schválena komisí, složenou ze zástupců
České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P., Asociace klinických psychologů ČR a České
psychiatrické společnosti ČLS J.E.P.
V předepsaných termínech probíhá opakované schvalovací řízení programu.
1.3 Obsahem studia je psychodynamická psychoterapie.
1.4 Studium je organizováno v souladu s předepsanými požadavky tak, aby absolvent výcviku mohl po
složení kolokvia podle Hlavy 7 získat, splňuje-li ostatní podmínky, kvalifikaci jako psychoterapeut ve
zdravotnictví. Pravidla mohou být měněna podle nároků na výcvik psychoterapeuta, stanovených
nadřízenými subjekty.
1.5 Studium organizuje tréninkový výbor BIP (dále tréninkový výbor). Tréninkový výbor se ustanovuje ze
členů BIP, kteří byli akceptování při schvalovacím řízení jako supervizoři a lektoři. Tréninkový výbor
vydává a podle potřeby novelizuje pravidla.
1.6 Rozhodnutí tréninkového výboru je pro uchazeče a kandidáty závazné. Jednání tréninkového výboru je
důvěrné.
1.7 Formy studia jsou řádné studium a mimořádné studium. Obvyklá forma studia je řádná. Mimořádné
studium upravují články 1.9, 1.10. a 1.11.
1.8 Součásti řádného studia jsou:
a. přijetí uchazeče
b. skupinová sebezkušenost
c. individuální sebezkušenost
d. teoretické vzdělávání
e. supervize
f. kolokvium

1.9 Formy mimořádného studia jsou částečné studium a doplňkové studium.
1.10 U uchazečů, kteří nesplňují vzdělanostní předpoklady podle článku 2.1 a nesplní je ani během studia,
je možné přijetí do částečného studia. Částečné studium neobsahuje supervize a kolokvium. Nevytváří
podmínky k výkonu profese psychoterapeuta.
1.11 Tréninkový výbor může na žádost uchazeče o doplňkové studium uznat sebezkušenost nebo její část,
kterou absolvoval uchazeč v rámci jiného schváleného výcvikového programu. Rozhodnutí
tréninkového výboru podle tohoto článku nemají precedentní charakter.
1.12 Ke studiu může být přijat uchazeč, který dosáhl 23 let věku.
Hlava 2
Přijetí uchazeče
2.1 Předpokladem přijetí k řádnému studiu je ukončené magisterské vzdělání v oboru lékařství nebo
odborné (jednooborové) psychologie. Doporučená je alespoň minimální praktická zkušenost v pečující
profesi. Výjimky uděluje tréninkový výbor.
2.2 Podmínkou přijetí je vstupní rozhovor. Výši úhrady za vstupní rozhovor stanovuje tréninkový výbor.
2.3 O přijetí ke studiu rozhoduje tréninkový výbor na základě vstupního rozhovoru s uchazečem.
Předmětem vstupního rozhovoru je posouzení osobnostních předpokladů, motivace ke studiu a
pozdější profesní využitelnost získaných znalostí.
2.4 Při pochybnostech může být tréninkovým výborem vyžadován další rozhovor.
2.5 Tréninkový výbor informuje uchazeče o výsledku přijímacího řízení bez zbytečného odkladu písemně
se závěrem: přijat/a - nepřijat/a. Rozhodnutí tréninkového výboru je konečné. Přijetím do výcviku se
uchazeč stává kandidátem psychoterapie (dále kandidát). Paralelní účast kandidáta v jiném
tréninkovém psychoterapeutickém programu se po dobu studia považuje za nevhodnou.
2.6 Zrušeno.
2.7 Statut kandidáta zaniká:
a. odstoupením ze studia
b. vyloučením podle Hlavy 9
Hlava 3
Skupinová sebezkušenost
3.1 První částí studia je sebezkušenost ve výcvikového skupině.
3.2 O zařazení kandidáta do skupiny rozhoduje skupinový tréninkový terapeut společně s tréninkovým
výborem.
3.3 Kandidát, který je přijat ke studiu, avšak není zařazen do otevírané skupiny (např. z kapacitních
důvodů nebo kvůli okolnostem sestavování skupiny), může být odkázán na čekací dobu do otevření
následující výcvikové skupiny.
3.4 Skupinová sebezkušenost obsahuje nejméně 300 výcvikových hodin, které se realizují v době
nejméně tří let. Jedna výcviková hodina má 45 minut.
3.5 Zrušeno.
3.6 Výši úhrady za členství ve výcvikové skupině stanovuje tréninkový výbor. Úhrada se platí na jeden
kalendářní rok předem. V případě nepřítomnosti kandidáta na skupinách se uhrazená částka nevrací.
3.7 Předepsána je nejméně 80 % přítomnost. Nepřítomnost kandidáta ve skupinové části studia je
důvodem pro vyloučení ze studia podle Hlavy 9.
3.8 Obsah skupinového dění je důvěrný. Pro výcvikové terapeuty platí tzv. non-reporting systém,
tréninkovému výboru není sdělován obsah skupinového dění.
Hlava 4
Individuální sebezkušenost
4.1 Individuální sebezkušenost se realizuje s výcvikovým terapeutem BIP. Lze ji absolvovat také u
externího tréninkového terapeuta. V takovém případě je vždy nutný předchozí souhlas tréninkového
výboru.
4.2 Individuální sebezkušenost lze zahájit až po ukončení skupinové sebezkušenosti. Souběh skupinové a
individuální zkušenosti se považuje za nevhodný.
4.3 Délka individuální sebezkušenosti je nejméně 100 hodin individuální psychoterapie ve frekvenci
nejméně 1x týdně. Jedna terapeutická hodina má 45 nebo 50 minut. Ukončení individuální
sebezkušenosti je podmínkou pro složení kolokvia.
4.4 Přijetí do individuální sebezkušenosti záleží na dohodě mezi kandidátem a výcvikovým terapeutem.
Výcvikový terapeut pro individuální sebezkušenost nesmí být stejný jako pro sebezkušenost
skupinovou.
4.5 Individuální sebezkušenost je honorována výcvikovému terapeutovi na smluvním základě.
4.6 Výcvikový psychoterapeut podává tréninkovému výboru zprávu o nastoupení, přerušení a ukončení
individuální sebezkušenosti. Obsah výcvikové terapie je důvěrný.
4.7 Změna výcvikového terapeuta je možná jen po projednání žádosti kandidáta tréninkovým výborem.
Tréninkový výbor si může v této věci vyžádat rozhovory s kandidátem. Stanovisko tréninkového
výboru je konečné.
Hlava 5
Teoretické vzdělávání
5.1 Teoretické vzdělávání má formu Kursu teorie psychodynamické psychoterapie (dále kurs). Kandidát se
do kursu přihlásí po absolvování asi 100 hodin skupinové sebezkušenosti.
5.2 O zahájení kursu informuje tréninkový výbor kandidáty. Výši úhrady za kurs stanovuje tréninkový
výbor. Úhrada se platí vždy na jeden akademický rok (dva semestry) předem.
5.3 Výuka probíhá podle rozvrhu, vypracovaného a zveřejněného tréninkovým výborem.
5.4 Tréninkový výbor stanovuje vyučující z vlastních řad a z řad výborem akceptovaných odborníků.
5.5 Výuka má rozsah nejméně 120 hodin v průběhu dvou ročníků (jedna hodina má 45 minut).
5.6 Tréninkový výbor vydává seznam povinné a doporučené literatury.
5.7 Tréninkový výbor vydává seznam otázek k teoretické zkoušce.
5.8 Závěrem kursu je písemná zkouška podle otázek stanovených tréninkovým výborem. Podmínkou
připuštění k písemné zkoušce je nejméně 80 % přítomnost při výuce. Kandidát si losem zvolí jednu

otázku z obecné a jednu ze speciální části.
5.9 Tréninkový výbor do jednoho měsíce po zkoušce sdělí kandidátovi hodnocení. Hodnotí se jako
prospěl/a - neprospěl/a.
5.10 Zkoušku lze absolvovat nejvýše dvakrát. Pro případ neprospěchu se stanovuje náhradní termín. V
případě opakování zkoušky může tréninkový výbor přistoupit k ústnímu přezkoušení teoretických
znalostí kandidáta.
Hlava 6
Supervize
6.1 Supervize vlastní psychoterapeutické práce kandidáta je podmínkou složení kolokvia.
6.2 Kandidát se přihlásí k supervizi po ukončení kursu podle Hlavy 5 a po absolvování nejméně 50 hodin
individuální sebezkušenosti.
6.3 Supervizi provádí supervizoři BIP. Supervizorem nemůže být skupinový nebo individuální výcvikový
terapeut kandidáta.
6.4 Počet supervizních konzultačních hodin je nejméně 120. Povinné jsou dva supervidované případy.
Kandidát má prokázat praktickou schopnost střednědobého vedení případu a porozumění
terapeutickému procesu.
6.5 Supervize probíhá v malých supervizních skupinách, které se scházejí po dohodě se supervizním
psychoterapeutem obvykle jedenkrát měsíčně. Úhrada za supervizi je stanovena jako úhrada za
členství v supervizní skupině.
Hlava 7
Kolokvium
7.1 Kolokvium spočívá v předložení a obhajobě písemné kazuistické práce. Termíny kolokvia vypisuje
tréninkový výbor.
7.2 Kolokviální práce pojednává o supervidovaném případu. Obsahuje teoretický úvod se vztahem k
prezentované problematice, souhrn prvního interview, anamnézy, diferenciálně diagnostickou
rozvahu, formulaci diagnostického závěru z psychodynamického hlediska, popis průběhu terapie a
jejích výsledků, závěr a souhrn. Zahrnuje rovněž popis průběhu dvou terapeutických hodin,
doporučena je ukázka práce se snem. Rozsah předložené práce je 20 až 25 normostran.
7.3 Po konzultaci práce se supervizorem předloží kandidát práci členům tréninkového výboru.
7.4 Kolokvium má formu obhajoby předložené práce, obhajoba je přístupná pro kandidáty BIP.
7.5 Po ukončení obhajoby tréninkový výbor hlasováním určuje, jestli kandidát uspěl v kolokviu. O
výsledku rozhoduje prostá většina hlasujících. Z hlasování jsou vyloučeni tréninkoví terapeuti
skupinové a individuální sebezkušenosti kandidáta.
7.6 V případě neúspěšného kolokvia doporučí tréninkový výbor přepracování práce a stanoví náhradní
termín. Tréninkový výbor může doporučit také další supervizi.
7.7 Kolokvium lze skládat nejvýše třikrát.
H lava 8
Osvědčení
8.1 Po složení kolokvia obdrží absolvent osvědčení o absolvování výcviku.
8.2 Osvědčení vydává tréninkový výbor do jednoho měsíce po složení kolokvia.
8.3 Zrušeno.
Hlava 9
Vyloučení kandidáta z výcviku
9.1 Vyloučení kandidáta ze studia je mimořádným opatřením.
9.2 Důvody vyloučení jsou:
a. provinění proti etickým nárokům na práci psychoterapeuta, tak jak jsou určeny Etickým
kodexem České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P.
b. neplnění povinností kandidáta, neúčast na výcvikovém programu, neplacení úhrady za
studium
c. nedostatečné teoretické znalosti
d. nemožnost ukončit individuální sebezkušenost ani v prodlouženém čase
e. hrubé nedostatky zjištěné v supervizi a neochota je odstraňovat
f. neschopnost složit kolokvium ani v opakovaných termínech
g. další vážné důvody, které s kandidátem projedná tréninkový výbor
9.3 Vyloučení se děje na základě diskuse a hlasování tréninkového výboru.
O vyloučení rozhoduje 3/4 většina přítomných. Vyrozumění kandidáta je písemné.
Hlava 10
Zvláštní ustanovení
10.1 Zrušeno.
10.2 Zrušeno.
10.3 Zrušeno.
10.4 Tato novela opravuje a doplňuje předchozí verzi pravidel z let 2005 a 2010.
Nabývá platnosti dnem 1. ledna 2013.
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