
3.3 Kandidát, který je p ijat do výcviku jako celku, ale nem e být p ijat do otevírané skupiny (nap . z
kapacitních d vod  nebo kv li okolnostem sestavování skupiny), je odkázán na ekací dobu do
otev ení dal í výcvikové skupiny.

3.2 O za azení kandidáta do skupiny rozhoduje skupinový tréninkový terapeut spole n  s tréninkovým
výborem BIP.

3.1 Skupinová ást výcviku probíhá v systému vzd lávání povinn  jako první.
3.  Sk u p inov á  sebez ku enost

2.7 Odstoupením z výcvikového programu statut kandidáta zaniká.
2.6 P eru ení výcviku schvaluje tréninkový výbor.

2.5 Tréninkový výbor informuje uchaze e o výsledku p ijetí do systému výuky BIP písemn  do jednoho
m síce se záv rem: p ijat/a - nep ijat/a.
P ijetím do výcviku se uchaze  stává kandidátem psychoterapie (dále  andidát). Paralelní ú ast
kandidáta v jiném tréninkovém psychoterapeutickém programu se po dobu výcviku pova uje za
nevhodnou.

2.4 P i pochybnostech m e být tréninkovým výborem vy adován dal í rozhovor. Pokud se tréninkový
výbor rozhodne uchaze e nep ijmout, je toto rozhodnutí kone né.

2.3 O p ijetí rozhoduje tréninkový výbor na základ  vstupního rozhovoru s uchaze em. Rozhovor se koná
za p ítomnosti vedoucího skupinové ásti výcviku a pov eného lena tréninkového výboru BIP.
P edm tem vstupního rozhovoru je posouzení motivace pro osobní výcvik a následné zp sobilosti
uchaze e pro výkon profese psychoterapeuta.

2.2 Podmínkou p ijetí do výcviku je vstupní rozhovor. Vý i poplatku za  vstupní rozhovor stanovuje
tréninkový výbor.

2.1 P edpokladem k p ijetí do výcviku je ukon ené vzd lání v oboru léka ství nebo odborné
(jednooborové) psychologie. Výjimky ud luje tréninkový výbor.

2.  P i je t í  uc haze

1.6 Výcvik zahrnuje:
a. p ijetí uchaze
b. skupinovou sebezku enost
c. individuální sebezku enost
d. teoretické vzd lávání
e. supervizi
f. záv re né kolokvium

1.5 Výcvik organizuje tréninkový výbor BIP. Tréninkový výbor se ustanovuje ze len  BIP, kte í byli
akceptování Subkatedrou psychoterapie IPVZ jako  supervizo i a lekto i. Rozhodnutí tréninkového
výboru je pro ú astníky výcviku závazné. Jednání výboru je d v rné.

1.4 Výcvikový program je organizován v souladu s po adavky Subkatedry psychoterapie IPVZ tak, aby
absolvent výcviku splnil p edpoklady pro získání funk ní specializace v systematické psychoterapii.
Pravidla výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii mohou být m n na také v d sledku
zm n t chto nad ízených po adavk .

1.3 Obsahem výcvikového programu je individuální psychodynamická psychoterapie dosp lých.
Psychodynamická psychoterapie pracuje se vztahem pacienta a terapeuta, zabývá se nev domými
konflikty a intrapsychickými objektními vztahy.

1.2 Pravidla výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii jsou informací o organizaci a struktu e
komplexního vzd lávacího programu, který byl schválený komisí pro akreditaci vzd lávacích program
ve zdravotnictví, slo enou ze zástupc  eské psychoterapeutické spole nosti LS J.E.P., Asociace
klinických psycholog  a eské psychiatrické spole nosti LS J.E.P. v roce 1999 a reakreditován v
letech 2001 a 2003.

1.1 Brn nský institut psychoterapie p sobí od roku 1992 jako institut pro výuku a výcvik v psychoterapii.
1.Ob ecná  us tanoven í
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6.5 Supervize probíhá v malých supervizních skupinách, které se scházejí po dohod  se supervizním
psychoterapeutem obvykle jedenkrát m sí n .

6.4 Délka supervize p edstavuje 120 hodin. Povinné jsou dva supervidované p ípady. Kandidát má
prokázat praktickou schopnost st edn dobého vedení p ípadu a porozum ní terapeutickému procesu.
Podmínkou ukon ení supervizní skupiny je nejmén  80 % p ítomnost.

6.3 Supervizi provádí supervizo i BIP. Supervizorem nem e být skupinový nebo individuální výcvikový
terapeut kandidáta.

6.2 Kandidát se p ihlásí k supervizi po ádném ukon ení teoretického kurzu a po absolvování nejmén  50
hodin individuální sebezku enosti.

6.1 Supervize vlastní psychoterapeutické práce kandidáta je povinnou podmínkou pro slo ení záv re ného
kolokvia.

6.  Sup erv iz e

5.10 Zkou ku z teorie lze absolvovat nejvý e dvakrát. Pro p ípad neprosp chu se stanovuje náhradní
termín. V p ípad  opakovaného neprosp chu nebo opakované neú asti u zkou ky následuje ústní
p ezkou ení ur enými leny  tréninkového výboru.

5.9 Tréninkový výbor do jednoho m síce po zkou ce sd lí kandidátovi hodnocení. Hodnotí se jako
prosp l/a - neprosp l/a.

5.8 Záv rem teoretického výcviku je písemná zkou ka z témat stanovených tréninkovým výborem.
Kandidát si losem zvolí jednu otázku z obecné a jednu ze speciální ásti.

5.7 Tréninkový výbor vydává seznam otázek k teoretické zkou ce.
5.6 Tréninkový výbor vydává seznam povinné a doporu ené literatury.

5.5 Výuka má rozsah nejmén  120 hodin v pr b hu 2 let (jedna hodina v trvání 45 minut).
Podmínkou p ipu t ní k písemné zkou ce je nejmén  80 % p ítomnost p i výuce.

5.4 Tréninkový výbor stanovuje vyu ující z vlastních ad, z ad len  jiných odborných spole ností a
výborem akceptovaných odborník .

5.3 Výuka probíhá podle plánu, vypracovaného a zve ejn ného tréninkovým  ýborem.

5.2 O zahájení teoretického kurzu informuje tréninkový výbor BIP kandidáty. kolné se platí v dy na 1 rok
p edem.

5.1 Teoretické vzd lávání za íná po absolvování asi 100 hodin skupinové sebezku enosti.
5.  T eoret i cké  v zd láván í

4.7 Zm na výcvikového terapeuta je mo ná jen po projednání ádosti kandidáta tréninkovým výborem.
Tréninkový výbor si m e v této v ci vy ádat rozhovory s kandidátem. Stanovisko výboru je kone né.

4.6 Výcvikový psychoterapeut podává tréninkovému výboru zprávu o nastoupení, p eru ení a ukon ení
individuální sebezku enosti. Obsah výcvikové terapie je p ísn  d v rný.

4.5 Individuální sebezku enost je honorována výcvikovému terapeutovi na smluvním základ .

4.4 P ijetí do individuální ásti zále í na dohod  mezi kandidátem a výcvikovým terapeutem. Výcvikový
terapeut pro individuální sebezku enost nem e být stejný jako pro skupinovou sebezku enost.

4.3 Obsahem individuální sebezku enosti je nejmén  100 hodin individuální psychoterapie, ve frekvenci
nejmén  1x týdn . Jedna terapeutická hodina trvá 45 a  50 minut. Po et hodin je stanoven jako
nepodkro itelné minimum. Ukon ená individuální sebezku enost je povinnou podmínkou pro slo ení
záv re ného kolokvia.

4.2 Individuální ást výcviku se zahajuje po ukon ení skupinové sebezku enosti. Soub h skupinové a
individuální zku enosti se pova uje za nevhodný.

4.1 Individuální ást výcviku se realizuje s výcvikovým terapeutem BIP. Individuální ást lze absolvovat
také u jiného výcvikového psychoterapeuta s psychodynamickým zam ením. V tomto p ípad  je v dy
nutný p edchozí souhlas tréninkového výboru BIP. Podmínkou je akceptace tohoto terapeuta jako
lektora eskou psychoterapeutickou spole ností LS J.E.P. (viz http://www.psychoterapeuti.cz 
Supervizo i  Seznam supervizor  akreditovaných pro výcvik v psychoterapii v  oblasti zdravotnictví).

4.  I nd iv id uá ln í  sebez ku enost

3.8 Pro výcvikové terapeuty platí tzv. non-reporting systém, tj. ani tréninkovému výboru není sd lován
obsah skupinového d ní.

3.7 Nep ítomnost kandidáta ve výcviku m e být p í inou vylou ení z celého programu. Za dostate nou
ú ast se pova uje nejmén  80 % p ítomnost.

3.6 kolné se platí na 1 rok p edem. kolné za ne erpanou výuku se nevrací.

3.5 Rozvrh pro skupinovou ást není t mito Pravidly p edepsán. Na rozvrhu se dohodne skupinový
terapeut s kandidáty.

3.4 Skupinová sebezku enost obsahuje nejmén  300 výcvikových hodin, které se realizují v dob  asi t í
let. Jedna skupina po 90 minutách p edstavuje dv  výcvikové hodiny po 45 minutách.

http://www.psychoterapeuti.cz


10.2 Dne 12. ervna 2005 byla up esn na ustanovení 5.5 a 6.4, týkající se docházky kandidát  do výuky.

10.1 Tato Pravidla výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii nabývají platnosti dnem 1. ledna
2005 a v plném rozsahu nahrazují p edchozí verze Pravidel z roku 2001 a 2003.

10.  Zv lá tn í  us tanov en í

9.3 Vylou ení se d je na základ  diskuse a hlasování tréninkového výboru.
O vylou ení rozhoduje 3/4 v t ina p ítomných. Vyrozum ní kandidáta je  písemné.

9.2 D vody vylou ení kandidáta z  výcviku:
a. provin ní proti etickým nárok m na práci psychoterapeuta, tak jak jsou ur eny Etickým kodexem

eské psychoterapeutické spole nosti LS J.E.P.
b. nepln ní povinností kandidáta, neú ast na výcvikovém programu, neplacení kolného
c. nedostate né teoretické znalosti
d. nemo nost ukon it individuální sebezku enost ani v prodlou eném ase
e. hrubé nedostatky zji t né v supervizi a neochota je odstra ovat
f. neschopnost slo it kolokvium ani v opakovaných termínech
g. p ípadné dal í vá né d vody, které s kandidátem projedná tréninkový výbor

9.1 Vylou ení kandidáta z výcviku je mimo ádným opat ením.
9.  Vy lou en í  kand id áta  z  vý cv iku

8.3 Na základ  ádosti kandidáta m e být vydáno potvrzení o absolvování  jednotlivých ástí výcviku.
8.2 Osv d ení vydává tréninkový výbor BIP nejdéle do jednoho m síce po  slo ení kolokvia.

8.1 Po slo ení kolokvia obdr í absolvent osv d ení o absolvování výcviku. Osv d ení obsahuje identifikaci
absolventa, stru ný popis jednotlivých ástí výcviku a údaje o po tech absolvovaných hodin výcviku.

8.  Os v d en í

7.7 Kolokvium lze skládat nejvý e t ikrát.

7.6 V p ípad  neúsp né prezentace doporu í tréninkový výbor p epracování práce a stanoví náhradní
termín kolokvia. Tréninkový výbor m e doporu it také dal í supervizi.

7.5 Po ukon ení obhajoby tréninkový výbor hlasováním ur uje, jestli  kandidát usp l v kolokviu a celém
výcviku. O prosp ní rozhoduje prostá v t ina hlasujících. Z hlasování jsou vylou eni tréninkoví
terapeuti skupinové a individuální zku enosti kandidáta.

7.4 Kolokvium má formu obhajoby p edlo ené práce, obhajoba je p ístupná pro kandidáty BIP.

7.3 Kandidát konzultuje práci se svým supervizorem a pak práci p edlo í len m tréninkového výboru
(po et výtisk  bude stanoven podle po tu len  výboru v p íslu nou dobu).

7.2 Práce pro záv re né kolokvium obsahuje souhrn prvního rozhovoru, anamnestického rozhovoru,
pr b hu terapie, diferenciáln  diagnostickou rozvahu a formulaci diagnostického záv ru z
psychodynamického hlediska. Dále obsahuje popis pr b hu dvou hodin, vhodná je ukázka práce s
imaginativním obsahem. Rozsah p edlo ené práce je asi 20 a  25 normostran.

7.1 Záv re né kolokvium spo ívá v p edlo ení a obhajob  písemné  azuistické práce. Termíny pro
záv re né kolokvium vypisuje tréninkový výbor.

7.  Záv re né  ko l ok v ium


