Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP)
Se sídlem: Dykova 26, Brno, 636 00
IČ: 65341139
Zastoupená:

a
Pan (Paní)
(frekventant výcviku)
Datum narození

Bydliště

Závazná e-mailová adresa

ve společné vůli uzavřeli následující

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je komplexní vzdělávací program s názvem
„Psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii“. Program odpovídá požadavkům pro
vzdělávání v psychoterapii a pro práci ve zdravotnictví, a byl akreditován Českou
psychoterapeutickou společností a Českou psychiatrickou společností ČLS JEP. Subjektem
oprávněným k poskytování tohoto vzdělávacího programu je Česká společnost pro
analytickou psychologii (dále jen ČSAP).
Frekventant výcviku ČSAP je považován za terapeuta - kandidáta
Komplexní vzdělávací program je rozdělen do tří částí:
I. Teoretická část
1. Regionální semináře
 Zpravidla 10 seminářů za rok po dobu 4 let
Možnosti nahrazení chybějící účasti na regionálních seminářích. Tyto
možnosti nejsou garantovány
o Doplněním dosud neabsolvovaného Regionálního semináře
v následujícím běhu výcviku
o Aktivní účastí na konferenci (nahrazuje 3 regionální semináře)
o Teoretickým víkendovým seminářem (nahrazujícím 6 regionálních
seminářů)
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2. Víkendové semináře
 Zpravidla 8 víkendových seminářů má pevně stanovená témata,
která je nutno absolvovat (tzv. Základní semináře)
o Tyto semináře je třeba absolvovat v celé jejich délce
 Zpravidla 8 víkendových seminářů s volitelným tématem (Speciální
víkendové semináře)
o Tyto semináře se počítají podle počtu hodin, které je
frekventant přítomen na semináři
o Tyto semináře mohou mít určenu část, kterou je nutno
absolvovat, aby byly započteny jakékoliv hodiny
absolvované na semináři
 Jednodenní semináře (Mimořádné), které jsou poskytovány
nadstavbově, nahodile a je možné je využít pro doplnění chybějících
hodin na víkendových seminářích
(Pozn.: Nemusí se konat o víkendech)
3. Konference ČSAP
 Pasivní účast je povinna alespoň na jedné konferenci ČSAP
Pro zdárné ukončení výcviku a možnost přistoupení k závěrečné zkoušce
ČSAP je vyžadována 80% účast na teoretických seminářích v průběhu všech
čtyř let výcviku.
II. Sebezkušenostní část
- Obsahuje minimálně 500 hodin u výcvikového analytika ČSAP
- Individuální sebezkušenosti musí být nejméně 100 hodin
- Tento požadavek lze naplnit individuální i skupinovou formou
III. Supervizní část
- Představuje minimálně 100 hodin pod vedením výcvikového analytika ČSAP
- Z celkového požadovaného počtu supervizí musí být min. 50 hodin
prezentace vlastních případů – aktivních supervizí (musí se jednat nejméně
o 5 případů, nejméně 2 musí být supervidovány kontinuálně).
- Supervize může být absolvována libovolně formou individuální nebo
skupinovou.
IV. Zkoušky
- Absolvování zkoušek v pořadí, jak je uvedeno níže, je nutným
předpokladem pro možnost přistoupení ke zkoušce další.
- Zkušební komise může rozhodnout o vyloučení člena.
- Proti výslednému stanovisku zkušební komise není možné odvolání
1. Kandidátský pohovor
- Probíhá zpravidla na konci 2. semestru výcviku, nutno absolvovat do
konce 3. semestru
- Pokud je frekventant vyloučen z výcviku u kandidátského pohovoru, není
možné, aby znovu započal výcvik ČSAP
2. Kolokviální zkouška
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Probíhá zpravidla na konci 6. semestru výcviku, může být absolvována i
později
- V době kolokviální zkoušky již musí alespoň měsíc probíhat
sebezkušenost i supervize
- Ke zkoušce je nutno vypracovat
o písemnou práci, ve které by mělo být rozpracováno teoretické
téma analytické psychologie spojené s praktickou aplikací tématu
(rozsah max. 5 normostran, práci je nutno odeslat minimálně
měsíc před termínem zkoušky e-mailem sekretářce ČSAP)
o odevzdat sebeevalující formulář ČSAP
3. Závěrečná zkouška
- K závěrečné zkoušce se každý frekventant hlásí individuálně
- Je faktickým ukončením výcviku, po jejím absolvování frekventantu
náleží potvrzení o absolvování výcviku ČSAP
- Ke zkoušce je nutno vypracovat
o závěrečnou kasuistiku (práci je nutno odeslat minimálně měsíc
před termínem zkoušky e-mailem sekretářce ČSAP). Dále
o odevzdat sebeevalující formulář ČSAP
o písemnou sebereflexi osobnostního vývoje ve výcviku v rozsahu 5
normostran
Osoba individuálního analytika, supervizora a skupinového analytika musí být po
celou dobu výcviku vždy odlišná. U analytika v úloze individuální sebezkušenosti tedy již
nelze absolvovat ani skupinovou sebezkušenost, ani supervizi; atp.
Semestrální platby pokrývají teoretickou část komplexního vzdělávacího programu
v rozsahu hodin uvedeném v článku I. této smlouvy.
Sebezkušenost, supervizi a zkoušky si hradí každý frekventant zvlášť.

II. Vzájemné závazky smluvních stran
Česká společnost pro analytickou psychologii se zavazuje:
1. Poskytnout frekventantům výcviku během 4-letého období minimálně 280 hodin
teoretické části komplexního vzdělávacího programu dle předem stanoveného plánu.
2. Předat frekventantu při zahájení komplexního vzdělávacího programu studijní index, do
kterého se zaznamenává účast na programu a plnění studijních povinností.
3. Rozhodnout o možnosti náhrady, případně dalším postupu, v případě, že se frekventant
výcviku dostane do zcela mimořádné situace či závažných zdravotních potíží, které mu
neumožní účast na programu.
4. Po ukončení komplexního vzdělávacího programu vydat osvědčení o úspěšném
absolvování, pokud frekventant splnil všechny stanovené podmínky, a vystavit potvrzení o
celkovém počtu absolvovaných hodin. Frekventantu, který nesplnil stanovené podmínky,
vydat potvrzení o počtu absolvovaných hodin.
5. Zachovat diskrétnost o všech skutečnostech týkajících se jednotlivého každého
frekventanta programu, se kterým se lektoři, zúčastnění při realizaci komplexního
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vzdělávacího programu setkají. Chránit důstojnost frekventantů i jejich nepřítomných
blízkých a to i po ukončení komplexního vzdělávacího programu.
6. Dodržovat ustanovení Etického kodexu České Psychoterapeutické Společnosti ČLS JEP a
Etického kodexu IAAP.
7. Dbát o kvalitu a vysokou odbornou úroveň vzdělávacího programu ČSAP.
Frekventant vzdělávacího programu se zavazuje:
1. Účastnit se pravidelně celé čtyřleté základní části komplexního vzdělávacího programu.
V případě zcela mimořádné události nebo závažných zdravotních potíží, které by mu účast
znemožňovaly, informovat neprodleně předsedu ČSAP.
2. Plnit studijní povinnosti stanovené komplexním vzdělávacím programem a uchovávat
záznamy o jejich plnění ve studijním indexu.
3. Udržovat naprostou diskrétnost o všech skutečnostech, se kterými se setká na skupině i
v celé výcvikové komunitě, chránit důstojnost ostatních členů skupiny a komunity i jejich
nepřítomných blízkých a to i po ukončení vzdělávacího programu v souladu se zákony ČR.
4. Pracovat aktivně na vlastním sebepoznání tak, aby rozšířil svůj lidský a terapeutický
potenciál a v tomto smyslu být k dispozici i ostatním frekventantům výcviku.
5. Aktivně se vzdělávat v tématech analytické psychologie, studovat odbornou literaturu,
která je k jednotlivým tématům požadována, ale také samostatně číst analytickopsychologickou a další odbornou literaturu.
6. Dodržovat ustanovení Etického kodexu České Psychoterapeutické Společnosti ČLS JEP,
etického kodexu ČSAP a Minimální standardy etického kodexu IAAP.
7. Hradit v termínu semestrální platby za výcvik (i v případě navýšení z neočekávaných
důvodů - inflace, daně atp.) a respektovat závazky, které vyplývají ze stanov ČSAP.
(Semestrální platby pokrývají teoretickou část komplexního vzdělávacího programu)
8. Povinnost aktualizovat své kontaktní údaje na webu.

III. Platnost smlouvy
1. Platnost smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva končí:
a. splněním účelu smlouvy, tj. úspěšným absolvováním komplexního vzdělávacího
programu
b. uplynutím doby 8 let od podpisu smlouvy
c. odstoupením od smlouvy z důvodu hrubého porušení smluvních závazků
d. odstoupením od smlouvy z důvodů specifikovaných v článku IV
e. rozhodnutím zkušební komise u kandidátského pohovoru, kdy frekventant není
vyhodnocen jako vhodný kandidát pro výcvik
f. vyloučením u kolokviálního pohovoru či závěrečné zkoušky. Viz článek 1. Bod IV.
g. dohodou mezi oběma smluvními stranami
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2.1 Finanční vyrovnání při ukončení platnosti smlouvy
Při ukončení smlouvy z důvodu uvedeného ve článku III., bod 2 d-g, má
frekventant nárok na vrácení uhrazené částky za budoucí semináře, kterých se
nebude z důvodu ukončení výcviku účastnit.
2.2 Po vypršení doby trvání smlouvy
je možno uzavřít smlouvu novou, je však nutné absolvovat znovu přijímací
pohovor
3. Přerušení a rozložení výcviku
- výcvik může být přerušen po schválení žádosti o Přerušení výcviku předsednictvem
ČSAP. Během doby, kdy má frekventant výcvik přerušen, platí členský příspěvek.
Semestrální platby neplatí.
- Před přerušením je nutné předložit potvrzení o dosavadních absolvovaných
hodinách sebezkušenosti a supervize, index

IV. Zvláštní ustanovení
1. Frekventant se zavazuje bez prodlení oznámit předsedovi ČSAP své duševní poruchy,
které si vyžádaly nebo vyžadují odbornou pomoc a to před i v průběhu komplexního
vzdělávacího programu. Předseda tuto skutečnost projedná s předsednictvem. Případné
neoznámení může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany ČSAP.
2. Předsednictvo ČSAP si vyhrazuje právo ukončit frekventantův komplexní vzdělávací
program před naplněním smlouvy, jestliže dojde k závěru, že další pokračování v
komplexním vzdělávacím programu by znamenalo újmu pro frekventanta samého nebo
ohrožení jeho současných či budoucích klientů, nebo pokud shledá na straně frekventanta
jiné kontraindikace pro vykonávání psychoterapeutické činnosti.

V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom.
2. Přílohou smlouvy je výcvikový plán
3. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou obou stran
4. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

..................................................
datum, místo

…............................................................
za Českou společnost pro analytickou
psychologii

……….............................................
frekventant výcviku
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