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ORGANIZAČNÍ ŘÁD 
Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti 
Schválen Členskou schůzí 15. 9. 2022 s účinností od 1. 1. 2023. Tento Organizační řád nahrazuje v 
plném rozsahu Organizační řád ze dne 19. 10. 2017. 
 
 
I. Základní ustanovení 
Psychoanalytický institut (dále PI) je zřízen Českou psychoanalytickou společností z.s. (dále ČPS) jako 
její organizační složka (viz VI. 7 Stanov ČPS). 
 
II. Předmět činnosti PI 
- Organizuje a provádí výcvik v psychoanalýze podle standardů stanovených Mezinárodní 

psychoanalytickou asociací (IPA). Cílem výcviku je připravit kandidáty psychoanalýzy pro povolání 
psychoanalytika.  

- Organizuje a provádí výcvik v psychoanalytické psychoterapii, který je součástí výcviku 
v psychoanalýze. 

- Podporuje psychoanalytiky po dokončení výcviku, aby se postupně začlenili do výukové, 
tréninkové a supervizní činnosti a organizuje jejich odbornou průpravu v tomto směru.   

 
Psychoanalytický výcvik zahrnuje tyto činnosti:  

a) osobní psychoanalýza 
b) výuka psychoanalytické teorie, organizace a realizace teoretických a klinických seminářů; 

podpora kandidátských pracovních skupin při zpracování a prezentaci vybraných témat 
z psychoanalytické teorie a praxe v rámci odborných setkání ČPS 

c) supervize kandidátů, včetně poskytování zpětné vazby a hodnocení pokroků jejich 
supervizory 

d) sepsání vybrané supervidované kazuistiky a její konzultace před doporučením k závěrečnému 
přednesení před členy ČPS.  

 
III. Členství v PI ČPS 
Personálně je PI tvořen tréninkovými, supervizními a výukovými psychoanalytiky, kteří jsou členy ČPS.  
 
IV. Práva členů PI ČPS  

1) Účastnit se organizace, řízení a vykonáváni aktivit PI. 
2) Být volen do funkcí a pracovních komisí PI.  
3) Vzdát se funkce tréninkového, supervizního či výukového psychoanalytika písemným 

prohlášením adresovaným řediteli PI a prezidentovi ČPS – pokud lze, tak v půlroční lhůtě, aby 
nebyla narušena práce PI. 

4) Odvolat se k řediteli PI proti rozhodnutí tréninkového, výukového nebo kolokviálního výboru. 
Odvolat se proti rozhodnutím ředitele PI k prezidentovi ČPS. 

 
V. Povinnosti členů PI  

1) Dodržovat Organizační řád PI ČPS a další předpisy platné v ČPS. 
2) Vzdělávat se v tréninkových a supervizních dovednostech (platí pro tréninkové a supervizní 

analytiky). 
3) Přijímat zájemce o vzdělání v psychoanalýze v PI do osobní analýzy (platí pro tréninkové a 

supervizní analytiky). 
4) Přijímat kandidáty do supervize (platí pro supervizní analytiky). 
5) Vedle tréninkových psychoanalýz provádět též psychoanalýzu terapeuticky. 
6) Nejméně jednou za dva roky veřejně prezentovat svoji klinickou a teoretickou práci v 

psychoanalýze na půdě ČPS.  
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7) Podílet se na práci v PI v mezích svých odborných zaměření, zájmů a znalostí. 
8) Účastnit se pracovních schůzí PI a práce ve výborech (a pracovních skupinách) PI, do kterých 

je člen PI zvolen nebo jmenován. 
9) Uplatňovat zásadu non-reporting systému. 

 
VI. Kandidáti psychoanalýzy PI ČPS 

– Kandidátem psychoanalýzy PI ČPS (dále jen „kandidát“) se zájemce o výcvik v psychoanalýze 
může stát nejdříve po 200 hodinách osobní psychoanalýzy (u psychoanalytika ze seznamu TA) 
a po splnění dalších požadovaných kritérií. Fakticky se jím stává v okamžiku, kdy je zařazený 
do psychoanalytické výuky. Tím začíná jeho psychoanalytická „formace“, která se skládá 
z pokračující osobní analýzy, účasti na přednáškách a seminářích, minimálně dvou supervizí a 
sepsání kasuistiky. Status kandidáta končí po završení všech částí psychoanalytické formace 
dnem přednesení závěrečné kasuistiky nebo předčasným ukončením výcviku. 

– Status kandidáta může předčasně zaniknout:  
1) písemným oznámením kandidáta řediteli PI ČPS  
2) vyloučením z řad kandidátů, pokud kandidát:  

a) neplní povinnosti výuky: nedostavuje se na výuku a nenaplňuje tak alespoň 80% 
docházky, nepodílí se v rámci své kandidátské skupiny na zpracování a prezentacích 
vybraných tématech psychoanalýzy; v takovém případě může koordinační výbor PI 
individuálně zvážit a navrhnout doplnění chybějící docházky nebo výukových aktivit 
jinou zvolenou formou ověření psychoanalytických znalostí;   

b) není stavu absolvovat výuku, nedochází bez omluvy na supervize či v nich neuspívá; 
c) v průběhu tréninku se u kandidáta objeví závažné psychické onemocnění nebo se 

projeví povahové zvláštnosti, které se neslučují s profesí psychoanalytika;   
d) nezaplatil školné nebo roční příspěvek v určeném termínu a po druhé písemné 

urgenci do 30 dnů od jejího doručení; 
e) závažně se provinil proti etickému kodexu ČPS. 

– Důvodem vyloučení kandidáta z tréninku může být samostatně kterýkoli z výše 
uvedených bodů a) – e). Kandidát může být v takovém případě na základě projednání 
případu vyloučen rozhodnutím nadpoloviční většiny shromáždění přítomných členů PI 
v tajném hlasování.  

 
Povinnosti kandidáta vůči PI ČPS 

1) Plnit úkoly výcviku v PI. 
2) Platit školné stanovené PI a platit roční příspěvek ve výši stanovené PI pro daný rok – vždy na 

počátku školního roku. 
3) Dodržovat etický kodex ČPS při práci s pacienty ve své klinické praxi. 

 
Práva kandidáta PI ČPS 

1) Dožadovat se kvalitní výuky a supervize. 
2) Vznášet kritické připomínky a návrhy na zlepšení vzdělání prostřednictvím koordinačního 

výboru PI, pokud jejich cíl není v rozporu s Organizačním řádem PI. 
3) Vznášet stížnost proti etickému nebo odbornému pochybeni kteréhokoli člena PI k Etické 

komisi ČPS nebo k Radě ČPS, není-li etická komise ustavena. 
4) Odvolávat se proti rozhodnutí o vyloučení z řad kandidátů k Radě ČPS. 
5) Mít trvale k dispozici seznam tréninkových, supervizních a výukových analytiků a členů PI a 

ČPS, organizační řád PI (popřípadě další dokumenty ČPS a PI, podle uváženi ČPS a PI, které 
se vzděláním souvisí). 

  
VII. Struktura PI 

1) PI je tvořen následujícími seskupeními:  
a) Shromáždění členů PI (všech tréninkových, supervizních a výukových psychoanalytiků) 
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b) Koordinační výbor PI 
c) Výbor pro přijímání zájemců o výcvik v psychoanalýze 
d) Výbor pro výuku 
e) Výbor pro trénink 
f) Ad hoc Výbor pro kolokviální práci  
g) Škola PI ČPS 
h) Další ad hoc výbory a pracovní skupiny  

2) Zachovává se princip rotace, to znamená, že po uplynutí funkčního období by člen neměl být 
bezprostředně znovu volen do stejného výboru.  

 
Shromáždění členů PI 

1) zahrnuje všechny tréninkové, supervizní a výukové psychoanalytiky PI ČPS; 
2) svolává jej nejméně jedenkrát ročně ředitel PI a účastní se ho také prezident ČPS, pokud jeho 

přítomnost automaticky nevyplývá členství v PI ČPS: pokud není členem PI ČPS, nemá volební 
hlas; 

3) navrhuje a vykonává organizační a koncepční strategie výcviku (programu vzdělávání 
v psychoanalýze).  
 

Koordinační výbor PI 
1) Je tříčlenný a sestává z ředitele PI, koordinátora tréninku a koordinátora výuky. 
2) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni tajnou volbou a nadpoloviční většinou na členské 

schůzi ČPS.  
3) Schází se nejméně 4x do roka za možné účasti prezidenta ČPS, který nemá volební hlas. 

Jednání se neúčastní člen v případě, že jsou projednávány skutečnosti, které by nedovolovaly 
zachovat pravidla non-reporting systému a uznávaných etických zásad. 

4) Stará se o plnění výcvikových povinností kandidátů. 
5) Na základě zpráv od výboru pro trénink, výuku a kolokviální práci posuzuje splnění všech 

povinností a náležitostí výcviku a doporučuje kandidáta k závěrečné kolokviální prezentaci na 
odborné schůzi ČPS a k přijetí za člena ČPS.   
 

Výbor pro přijímání zájemců o výcvik v psychoanalýze 
3) Výbor je tříčlenný a je tvořen členy koordinačního výboru PI, případně ředitelem 

jmenovanými jinými členy PI ČPS. K informační schůzce se zájemcem o výcvik může být členy 
výboru přizván také zástupce kandidátů PI ČPS. 

4) Ověřuje formální kritéria nezbytná pro přijetí do výcviku v psychoanalýze a informuje 
zájemce o struktuře, povaze a požadavcích výcviku. 

 
Výbor pro výuku 

1) Je tříčlenný (případně pětičlenný), předsedá mu koordinátor výuky (volený ČPS), spolu s ním 
výbor tvoří další dva (nebo čtyři) členové PI ČPS zvolení v tajné volbě nadpoloviční většinou 
přítomných členů shromáždění členů PI ČPS. 

2) Tvoří curriculum výuky, iniciují, organizují a koordinují jednotlivé přednášky a semináře, ve 
spolupráci s Radou ČPS se podílí na tvorbě odborného programu ČPS, která zahrnuje i 
prezentace kandidátů. 

3) Koordinují zařazování zájemců o psychoanalytickou formaci do výuky a řeší otázky s ní 
spojené, které se týkají přednášek a seminářů a organizace kandidátských pracovních skupin, 
v nichž si kandidáti osvojují psychoanalytické znalosti zpracováváním vybraných témat.  

 
Výbor pro trénink PI ČPS 

5) Je tříčlenný (případně pětičlenný), předsedá mu koordinátor tréninku (volený ČPS), spolu s 
ním výbor tvoří další dva (nebo čtyři) členové PI ČPS volení z řad tréninkových a supervizních 
analytiků tajnou volbou a nadpoloviční většinou přítomných členů shromáždění členů PI. 
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6) Počet členů výboru určuje shromáždění PI podle potřeby a možností vždy na tříleté volební 
období, popřípadě může být provedena dodatečná volba v průběhu volebního období. 

7) Schází se nejméně 4x do roka za možné účasti prezidenta ČPS, který nemá volební hlas. 
Jednání se neúčastní člen v případě, že jsou projednávány skutečnosti, které by nedovolovaly 
zachovat pravidla non-reporting systému a uznávaných etických zásad. 

8) Řeší otázky tréninku kandidátů a zejména sporné záležitosti, pokud se objeví, které se týkají 
přijímání kandidáta do supervizní části výcviku, posuzování pokroku kandidáta supervizorem 
a vztahu kandidát–supervizor. 

 
Ad hoc Výbor pro kolokviální práci  

1) Je tříčlenný (případně pětičlenný), předsedá mu tréninkový nebo supervizní analytik a spolu 
s ním jej tvoří další členové PI ČPS.  

2) Je volen tajnou volbou a nadpoloviční většinou přítomných členů shromáždění členů PI na 
návrh ředitele PI ČPS. Její členové by měli být navrženi tak, aby vyvážili různá pojetí 
psychoanalýzy a aby zůstal zachován non-reporting systém. 

3) Členové výboru mají za úkol prodiskutovat s kandidátem předkládanou závěrečnou 
kasuistickou práci, doporučit, co změnit, dopracovat, prohloubit a být v tom kandidátovi 
nápomocni. Pokud dojdou ke shodě a práce je považována za úspěšně završenou, informují o 
tom ředitele PI a doporučí ji k závěrečné kolokviální prezentaci na odborné schůzi ČPS. 

4) Pokud ke shodě nedojde a doporučení výboru nejsou kandidátem dostatečně zpracována a 
nespokojenost s prací přetrvává, může ředitel navrhnout k volbě nový výbor v jiném složení, 
který bude posuzovat nově přepracovanou verzi práce, případně práci novou. 

 
Škola PI 

– Školou se rozumí personální a věcné vybavení sloužící výuce kandidátů.  
– Výuku provádějí tréninkoví, supervizní a výukoví analytici ČPS, případně další k výuce přizvaní 

odborníci schválení shromážděním PI.  
– Základní podmínkou schválení lektora pro daný předmět je jeho zvláště dobrá orientace v 

daném předmětu známá členům PI a jeho dobré výukové schopnosti.  
– Lektoři jsou povinni se řídit osnovou výuky daného předmětu.  
– Chod školy organizuje Výbor pro výuku, formálně v čele školy stojí ředitel PI, který školu 

reprezentuje navenek (zejména pokud jde o akreditaci výuky apod.).  
– Hlavní náplní školy PI je výuka teorie a praxe psychoanalýzy formou přednášek a seminářů.  
– Výuka se řídí plánem na daný školní rok.  

 
VIII. Vedení PI 

– V čele PI ČSP je ředitel PI. Jeho zástupci jsou Koordinátor tréninku a Koordinátor výuky. 
Ředitel PI a oba koordinátoři jsou voleni podle stanov ČPS tajnou volbou na členské schůzi 
ČPS. Do stejné funkce mohou být zvoleni nejvýše na jedno tříleté období po sobě.  

 
Ředitel PI 
Povinnosti ředitele PI ČPS 

1) zastupuje PI navenek a je členem Rady ČPS; 
2) je zodpovědný ČPS a shromáždění PI za organizaci všech činností PI; 
3) odpovídá za uplatňování "non-reporting" systému v práci PI a ve styku s ostatními složkami 

ČPS; 
4) sestavuje lektorský sbor PI, svolává pracovní schůze PI, vede seznam kandidátů PI a 

tréninkových, supervizních a výukových analytiků;  
5) shromažďuje přihlášky a písemné podklady k přijetí do výcviku a k závěrečné obhajobě 

kolokviální práce 
6) při přijetí zájemce do výcviku v psychoanalýze PI ČPS s ním sepisuje smlouvu o výcviku, čímž 

se zájemce stává kandidátem psychoanalýzy PI ČPS; 
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7) po přijetí kandidáta za člena ČPS je povinen veškerou osobní dokumentaci kandidáta, kterou 
dosud archivoval, zničit; 

8) vede seznam možných budoucích tréninkových psychoanalytiků podle návrhů ČPS a PI ČPS; 
9) spolupracuje se zástupci kandidátů, přijímá a vyřizuje jejich připomínky a návrhy týkající se 

vzdělávání v PI; 
10) prostřednictvím členství v Radě ČPS informuje ostatní členy Rady ČPS a prezidenta ČPS o 

aktivitách PI; 
11) jednou za rok informuje členskou schůzi ČPS o činnosti PI;  
12) publikuje aktuální seznam tréninkových, supervizních a výukových analytiků na webu ČPS. 

 
Práva ředitele PI 

1) svolat shromáždění nebo pracovní schůzi všech členů PI, vyžadují-li to organizační nebo jiné 
aktivity a úkoly; minimálně pak 1x ročně 

2) navrhnout Členské schůzi ČPS odvolání tréninkového a supervizního analytika z jeho 
tréninkové funkce, pokud se tento závažně provinil eticky nebo závažně selhal odborně, nebo 
neplní bez závažného důvodu povinnosti tréninkového analytika; 

3) zbavit lektora PI jeho závazku učit po předchozím souhlasu nadpoloviční většiny hlasů členů 
PI, pokud má lektor opakované absence, nedodržuje osnovy výuky, nedostatečně se 
připravuje na přednášky a semináře nebo se opakovaně objevují výhrady k jeho přístupu ke 
kandidátům a pokud byl lektor na své nedostatky v minulosti nejméně jednou bezvýsledně 
upozorněn; 

4) požádat jiného lektora o spolupráci při výuce v PI po předchozím nebo dodatečném souhlasu 
nadpoloviční většiny členů PI; 

5) přibírat nečleny PI ČSP jako lektory po předchozím souhlasu nadpoloviční většiny členů PI; 
6) odstoupit ze své funkce.  

 
Koordinátor tréninku 
Povinnosti koordinátora tréninku 

1) Zastupuje ředitele PI.  
2) Může se účastnit jednání Rady ČPS. 
3) Svolává nejméně čtyřikrát do roka schůzi Výboru pro trénink; 
4) Vede evidenci kandidátů z hlediska jejich osobni analýzy, supervize a pokroků v supervizi a z 

hlediska ukončeni výcviku;  
5) Shromažďuje přihlášky a písemné podklady k přijetí do supervizní části výcviku, a doklady od 

supervizorů o úspěšném ukončení supervize apod.  
6) Vede evidenci přihlášek k přijetí za kandidáta PI ČSP; 
7) Po přijetí kandidáta za člena ČPS je povinen zničit veškerou jeho osobní dokumentaci, kterou 

u sebe archivoval; 
8) Uplatňuje zásady non-reporting systému; 
9) Při práci tréninkového výboru vytváří koncepci dalšího vzdělávání tréninkových a 

supervizních psychoanalytiků a dbát na její realizaci; 
10) Informuje Radu ČPS a prezidenta ČPS o aktivitách TV při zachováni povinné mlčenlivosti 

vyplývající z non-reporting systému. 
 
Práva koordinátora tréninku 

1) odstoupit ze své funkce; 
2) vznést námitku proti členství tréninkového analytika ve Výboru pro trénink, pokud tento 

neplní své povinnosti, závažně pochybil odborně nebo eticky; 
3) prostřednictvím ředitele PI žádat o svolání shromáždění PI. 

 
Koordinátor výuky 
Povinnosti koordinátora výuky 
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1) Zastupuje ředitele PI.  
2) Může se účastnit jednání Rady ČPS. 
3) Svolává nejméně čtyřikrát do roka schůzi Výboru pro výuku; 
4) Shromažďuje přihlášky a písemné podklady k přijetí do teoretické části výcviku 
5) Vede přehled kandidátů z hlediska jejich výuky, eviduje jejich docházku na přednášky a 

semináře a jejich účast a pokroky v pracovní kandidátské skupině;  
6) Po přijetí kandidáta za člena ČPS je povinen zničit veškerou jeho osobní dokumentaci, kterou 

u sebe archivoval; 
7) Uplatňuje zásady non-reporting systému; 

8) Informuje Radu ČPS a prezidenta ČPS o aktivitách Výboru pro vzdělávání při zachováni 
povinné mlčenlivosti vyplývající z non-reporting systému. 

 
Práva koordinátora výuky 

1) odstoupit ze své funkce; 
2) vznést námitku proti členství tréninkového analytika ve Výboru pro výuku, pokud tento 

neplní své povinnosti, závažně pochybil odborně nebo eticky; 
3) prostřednictvím ředitele PI žádat o svolání shromáždění PI. 

 
IX. Hospodaření PI ČSP 

– PI ČSP není samostatnou účetní jednotkou, pro svou činnost využívá hmotného a 
personálního vybavení ČPS.  

– Výši školného schvaluje Členská schůze na návrh ředitele ČPS.  
– Školné je příjmem ČPS; činnost lektorů PI ČPS je vykonávána bez nároku na finanční odměnu. 

Členská schůze ČPS může nadpoloviční většinou rozhodnout o honorování lektorské činnosti. 
 
X. Zvláštní ustanoveni PI ČSP 
 
Systém vzdělávání v psychoanalýze (výcvik v psychoanalýze) 

- Výcvik v psychoanalýze má postgraduální charakter a skládá se z následujících složek:  
▪ Přijímání do výcviku (a do jeho jednotlivých částí) 
▪ osobní psychoanalýza 
▪ výuka (přednášky a semináře) 
▪ pracovní kandidátská skupina 
▪ supervize 
▪ závěrečná kazuistická práce a její přednesení na odborném setkání ČPS 

(kolokvium) 
– Nabízeny jsou tři linie vzdělávání v psychoanalýze: 

1. Pro zájemce o klinicko-léčebnou praxi psychoanalýzy  
2. Pro profesionály z pomáhajících (nezdravotnických) profesí, kteří splňují podmínku 

perspektivy terapeutické praxe a jejího praktikování v zákonných mantinelech 
(například v rámci psychologické poradenství apod.) 

3. Částečné psychoanalytické vzdělání (osobní analýza a výuka) je umožněno těm 
zájemcům, z akademické sféry, kteří nemají terapeutické ambice, ale psychoanalýza 
je součástí jejich odborného zájmu (např. filosofové, literární vědci, umělci, 
antropologové, výzkumníci v oblasti neurověd ad.). 

 
Formální podmínky pro přijetí v klinické a pomáhající linii výcviku 

– věk nad 25 let 
– dosažené vysokoškolské vzdělání 
– minimálně 200 hodin osobní analýzy u analytika ze seznamu TA 
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– léčebná linie: psychiatr, klinický psycholog (anebo psycholog ve zdravotnictví), lékař 
nástavbového oboru Lékařská psychoterapie, případně lékař jiné specializace, včetně lékařů a 
psychologů v předatestační přípravě; přepokládá se působení ve zdravotnické ambulantní 
nebo institucionální klinické praxi. 

– pomáhající linie: vysokoškolsky vzdělaný odborník, který minimálně poslední dva roky 
pracuje alespoň na půl úvazku v pomáhající profesi v přímém kontaktu s klienty a je u něho 
perspektiva uplatnění psychoanalytického vzdělání v rámci své praxe 

– výhodou je absolvování předchozího výcviku například v psychoanalytické psychoterapii, 
skupinové psychoanalytické/psychodynamické psychoterapii apod. 

– výhodou je rovněž účast na teoretickém vzdělávání v psychoanalytické / psychodynamické 
teorii (v rámci VŠ studia, v rámci nabízených úvodních přednášek do psychoanalýzy ČPS nebo 
jiných spřízněných PT společností) 

 
Postup přijetí do výcviku v psychoanalýze 

– Zájemce podá přihlášku adresovanou řediteli PI. Pověření zástupci Výboru pro přijetí se 
zájemcem o výcvik sejdou a informují:  

- o podmínkách výcviku a formálních náležitostech, které je nutné splnit 

- o podmínkách přijetí do jednotlivých etap výcviku a o jejich povaze (osobní analýza, 
teorie, pracovní kandidátská skupina, supervize, kasuistická práce…)  

- na základě splnění / nesplnění formálních podmínek pro přijetí do výcviku 
v psychoanalýze a zvážení motivace a předběžných předpokladů k budoucí 
psychoanalytické práci kandidátovi doporučí další postup. 

- pokud zájemce splňuje všechny požadavky a nevyskytnou se zásadní překážky pro 
zařazení do výcviku v psychoanalýze, může žádat o přijetí do výuky PI ČPS  

- kandidátem psychoanalýzy PI ČPS se fakticky stává v okamžiku zařazení do výuky 
organizované Psychoanalytickým institutem.  

- Dosavadní analýza u analytika ze seznamu TA se zpětně považuje za součást 
výcvikového procesu. 

- O způsobilosti podstoupit osobní analýzu rozhoduje zájemcem vybraný tréninkový 
analytik na základě svého klinického úsudku. Kandidát si analytika vybírá svobodně 
dle svého uvážení. Analytik na sebe bere odpovědnost za přijetí nebo odmítnutí 
kandidáta k němu do osobní analýzy. PI v tomto procesu nehraje žádnou roli. Nadále 
je zachovávána svoboda volby na straně kandidáta i tréninkového analytika.  
 

Osobní analýza 
– Kandidát podstupuje osobní analýzu u některého z tréninkových psychoanalytiků, přičemž 

dochází do sesí 4x týdně v různé dny podle dohody se svým psychoanalytikem  
– Jedna psychoanalytická sese trvá 45-50 minut. 
– Minimální délka osobní analýzy je 600 hodin.  
– Tréninkový psychoanalytik podává zprávu TV o ukončení nebo přerušení psychoanalýzy 

kandidáta, jiné informace neposkytuje.  
– Kandidát může přejít do osobní analýzy k jinému tréninkovému analytikovi, přestup vždy 

bere na vědomí TV, jenž je informován novým tréninkovým analytikem kandidáta.    
– Osobní analýza probíhá nezávisle na výukových a institucionálních vlivech ČPS. Koordinační 

výbor a sbor PI minimalizují své vstupy do osobní analýzy kandidáta. 
 
Výuka (přednášky a semináře) ve škole PI. 

– Zájemce žádá na doporučení Výboru pro přijetí o zařazení do školy PI ČPS u jakéhokoliv člena 
Výboru pro výuku.  

– Výbor pro výuku posoudí požadavek kandidáta. V případě pochybností může navrhnout 
rozhovor s pověřeným členem výboru pro výuku.  
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– Pokud je zájemce do výuky přijat, stává se kandidátem psychoanalýzy PI ČPS a začíná jeho 
psychoanalytická formace. 

– Předtím se může libovolně účastnit odborných akcí pořádaných ČPS, které jsou určeny pro 
širší odbornou veřejnost. 

– Kandidáti dostávají 2 měsíce před začátkem výuky roční časový a obsahově specifický plán 
výuky a nabídku seminářů. 

– Lektoři jsou povinni poskytovat kandidátům odkazy na studijní literaturu.  
– Obecný plán výuky je dostupný všem kandidátům v písemné nebo elektronické formě (v 

dílčích bodech se může v průběhu času měnit, o čemž budou kandidáti včas informováni).  
– Výuka trvá minimálně čtyři školní roky  

 
Škola PI 

– Výuka ve škole PI probíhá podle osnov výuky (základní a volitelné moduly), na jejichž tvorbě 
se podílí členové PI, členové ČPS a kandidáti svými připomínkami, a které musí být v souladu 
se základními požadavky a standardy IPA.  

– Ve svém základním modulu musí rovněž odpovídat schválenému výcvikovému programu pro 
zdravotnictví, publikovanému v oficiálních informačních médiích České psychoterapeutické 
společnosti ČLS JEP.  

– Volitelné moduly výuky mohou být vypisovány ad hoc a nabízet je mohou také odborníci, 
kteří stojí mimo PI ČPS. 

– PI vytváří nový studijní kruh tak, aby vhodně doplňoval osobní analýzu a supervizi.  
– Kandidát musí absolvovat přednášky a semináře povinného základní modulu a dále si vybírá 

z nabízených přednášek a seminářů volitelných modulů podle své preference tak, aby dosáhl 
celkový předepsaný počet hodin požadovaný PI ČPS. 

– Za výuku platí kandidáti školné, které kryje nákladové položky PI na honoráře lektorům, 
nájemné a drobné výdaje (např. poštovné, papír, tisk, administrativní práce). Lektoři se 
mohou školného vzdát ve prospěch příjmů PI ČPS nebo ČPS.   
 

Výuka a pracovní kandidátská skupina 
– Výuka zahrnuje povinnost účastnit se aktivity pracovní kandidátské skupiny, jejím úkolem je 

každý rok společně zpracovat a na odborné setkání ČPS představit vybrané psychoanalytické 
téma.  

– Prezentace je považována za ekvivalent dřívějších zkoušek (ověřování znalostí). Za úspěšnou 
prezentaci se považuje taková, která v sobě odráží schopnost spolupracovat ve skupině 
kolegů, uchopit a komunikovat vybrané psychoanalytické téma. 

 
Supervize 

– Nejdříve po roce výuky, která by měla obsahovat i klinické semináře, se může kandidát hlásit 
koordinátorovi tréninku s žádostí o přijetí do supervize. Výbor pro trénink posoudí, zda jsou 
splněna určená formální kritéria a sdělí další postup. 

– Pokud jsou splněny podmínky pro žádost o supervizi, volí si kandidát dle vlastního uvážení 
svého prvního supervizora (a následně u druhého supervizora), který nesmí být jeho osobním 
analytikem. 

– S vybraným supervizorem absolvuje minimálně jeden rozhovor s cílem posoudit, zda je 
kandidát v daný okamžik způsobilý podstoupit supervizní proces s vybraným analyzandem.  

– Supervizoři přijímají kandidáta k sobě do supervize na základě svého subjektivního klinického 
posouzení. 

– Pokud se kandidát se supervizorem na supervizi domluví, přebírá na sebe supervizor 
odpovědnost za přijetí kandidáta do této supervizní fáze výcviku.  

– Pokud supervizor kandidáta odmítne, musí kandidát hledat jiného supervizora, se kterým se 
domluví na spolupráci.  
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– Kandidát podstupuje minimálně 2 supervize, každou u jiného supervizora a se dvěma 
různými analyzandy. 

– U každého případu se počítá se supervizí do zhruba 300 sesí, celkem je tedy třeba absolvovat 
aspoň 75 supervizních hodin u jednoho případu při pravidelné frekvenci 1x týdně, přičemž se 
supervize koná i v případě krátkodobého (cca 2 týdny) přerušení supervidované 
psychoanalýzy. Každý supervidovaný pacient musí docházet ke kandidátovi 4x týdně.  

– Supervizoři informují Výbor pro trénink 2x ročně o pokroku práce kandidáta s jejich 
supervidovanými analyzandy a o jejich osvojování psychoanalytického postoje a způsobu 
analytické práce, obdobně poskytují přímou zpětnou vazbu kandidátovi.  

– Posuzující diskuse o kandidátovi ve Výboru pro trénink by měly být vyhrazeny 
problematickému pokroku kandidátů nebo problematickým kandidátům a nejsou nutné jako 
rutina u každého kandidáta. 

– V případě pochybností o způsobilosti podstoupit supervizní proces nebo pochybností o 
kvalitách a pokroku kandidáta v průběhu supervize se supervizor obrací na Výbor pro trénink, 
který rozhodne o dalším postupu. Může navrhnout nezávislé pohovory s dalšími 
tréninkovými a supervizními analytiky, doporučit další pokračování nebo další analýzu, 
odložení supervizí a opakování žádosti o přijetí do supervize později, v krajním případě může 
být z Výborem pro trénink navrženo vyloučení kandidáta z výcviku v PI.  

– O úspěšném ukončení supervize je supervizorem informován Výbor pro trénink. 

– Za ukončenou supervizní fázi výcviku v psychoanalýze se považuje soulad obou supervizorů v 
pozitivní hodnocení pokroku kandidáta.  

 
Tutor 

– Funguje jako nezávislý účastník kandidátovy psychoanalytické formace.  
– Kandidát může kontaktovat tutora, pokud potřebuje překonat překážky (například problém 

se supervizí, potíže s psaním, financováním výcviku, etickým dilematem atd.).  
– Pro daný školní rok je funkcí tutora pověřen člen PI ČPS, případně jeho zástupce tak, aby se 

pověřené osoby nepřekrývaly s tréninkovým nebo supervizním analytikem kandidátů. 
 
Závěrečná kazuistická práce a kolokvium 

– Pokud kandidát ukončil osobni analýzu, absolvoval výuku a ukončil úspěšně supervize, může 
se přihlásit k obhájení závěrečné kasuistické práce a její kolokviální prezentaci v ČPS 

– Přihlášku podává písemně řediteli PI. Koordinační výbor posoudí, zda jsou splněny všechny 
podmínky pro zahájení této závěrečné fáze psychoanalytického výcviku. Pokud tomu tak je, 
navrhne ředitel členy AD hoc Výboru pro kolokviální práci, kterému kandidát svoji práci 
předloží. 

– Podkladem má být kasuistické zpracováni jednoho supervidovaného případu v rozsahu 25-40 
normostran, v němž je třeba přehlednou formou zachytit okolnosti vstupu analyzanda do 
terapie, předběžné interview doplněné o ucelenou biografii pacienta, průběh psychoanalýzy, 
kompletní zachyceni aspoň jedné sese se vstupy analytika (nebo uvedení několika 
podrobných fragmentů různých sesí) a metapsychologická rozvaha. Metapsychologická 
rozvaha by měla zahrnovat diskusi případu s odkazy na literaturu, jejíž přehled je uveden na 
konci práce.  

– Po kandidátovi se požaduje, aby na dané kasuistice ukázal svoji klinickou a teoretickou 
kompetenci k analytické práci. Písemnou kasuistiku je třeba předložit všem členům ad hoc 
výboru pro kolokviální práci.  

– V diskusi s kandidátem členové této skupiny prodiskutují předloženou práci a případně 
doporučí, co změnit, dopracovat, rozpracovat, vynechat, prohloubit atd.  
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– Pokud jsou změny a doporučení zapracovány dle požadavků a ke shodě výboru, je práce 
považována za úspěšně završenou. Koordinátor výboru o tom informuje ředitele PI, který ji 
v případě souhlasu jménem koordinačního výboru PI doporučí k závěrečné kolokviální 
prezentaci na odborné schůzi ČPS a kandidáta navrhne k přijetí za řádného člena ČPS.  

– Tímto je výcvik kandidáta ukončen a je prohlášen za analytika. Ředitel PI vystaví v příznivém 
případě, tj. po ukončení výcviku kandidáta, do jednoho měsíce potvrzeni o ukončení výcviku 
v psychoanalýze, s nimž se psychoanalytik může ucházet o členství v ČPS na základě stanov 
ČPS. 

– Pokud ke shodě nedojde a doporučení výboru nejsou kandidátem dostatečně zpracována a 
nespokojenost s prací přetrvává i po opakovaných doporučení změn, může informovaný 
ředitel PI navrhnout k volbě nový ad hoc výbor v jiném složení, který bude posuzovat nově 
přepracovanou verzi práce, případně práci novou a celý proces proběhne znovu. 

 
Nonreporting systém v práci PI ČPS a zachováváni mlčenlivosti 

– V práci výborů PI se uplatňuje non-reporting systém, takže osobní analytik:  
a) nemá hlasovací právo v záležitostech svého analyzanda–kandidáta; 
b) je fyzicky vyloučen z jednání výboru týkající se jeho kandidáta;  
c) zachovává mlčenlivost o průběhu nebo obsahu analýzy kandidáta;  
d) nemůže vykonávat supervizi svého analyzanda a je vyloučen z jakýchkoli hodnotících 

aktivit v komisích PI týkajících se jeho kandidáta – analyzanda. 
 
XI. Postavení tréninkového a supervizního analytika. 
 
Funkce tréninkového a supervizního analytika 
Tréninkový analytik 

1) provádí interview s uchazeči o osobní analýzu v rámci výcviku s cílem posouzení jejich 
způsobilosti 

2) provádí osobní (cvičné) analýzy kandidátů psychoanalytického výcviku 
3)  vyučuje psychoanalytickou teorii a praxi;  
4) superviduje prvovyšetření, která provádějí kandidáti výcviku v rámci jejich praktického 

výcviku 
5) účastní se organizačních, administrativních aktivit ČPS a PI ČPS, včetně kolokvií. 

Supervizní analytik 
1) provádí interview s kandidáty výcviku za účelem posouzení jejich způsobilosti k supervizi;  
2) vyučuje psychoanalytickou teorii a praxi;  
3) superviduje prvovyšetření, která provádějí kandidáti výcviku v rámci jejich praktického 

výcviku;  
4) superviduje psychoanalýzy a psychoanalytické terapie kandidátů v rámci klinické části 

výcviku; 
5) provádí cvičné analýzy kandidátů psychoanalytického výcviku; 
6) účastní se organizačních, administrativních aktivit ČPS a PI ČPS, včetně kolokvií. 

 
Předpoklady pro získání funkce tréninkového a supervizního psychoanalytika  

– O funkci tréninkového a/nebo supervizní psychoanalytika žádá zájemce písemně sám nebo 
ho může koordinačnímu výboru PI navrhnout kterýkoliv člen ČPS. 

– Koordinační výbor PI ČPS si vyžádá podklady pro posouzení splnění níže definovaných 
podmínek pro funkci tréninkového a/nebo supervizního analytika u daného zájemce a v 
kladném případě jej bez dalšího komisionálního posuzování, hlasování a dalších překážek 
pověří funkcí tréninkového a/nebo supervizního psychoanalytika a doporučí jeho schválení 
nejbližší členskou schůzí ČPS. 
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Podmínky ČPS pro pověření funkcí tréninkového psychoanalytika 
1) Je po dobu nejméně 5 let řádným členem ČPS (viz stanovy ČPS) 
2) Má obsáhlou zkušenost s psychoanalytickou metodou a tu lze předpokládat u 

analytika:  
a) se zkušeností s více psychoanalýzami uskutečněnými při frekvenci minimálně 4 

x týdně v celkovém počtu nejméně 2000 hodin od absolvování kolokvia  
b) udržováním kontinuální psychoanalytické praxe v rozsahu nejméně dvou 

probíhajících analýz v minimální frekvenci 4x týdně. 
3) Podílí na výuce v psychoanalytickém institutu a na aktivitách ČPS. 
4) Projevuje trvalý zájem o psychoanalýzu v podobě přednáškové a publikační činnosti 

v oblasti psychoanalytické teorie a praxe. 
5) V případě zájmu o funkci TA se doporučuje docházet na semináře pro tréninkové a 

supervizní analytiky, které pořádá Výbor pro trénink. 
6) Splněním těchto podmínek může uchazeč žádat koordinační výbor PI, aby jej pověřil 

funkcí tréninkového analytika a doporučil ke schválení na nejbližší členské schůzi 
ČPS. 

 
Podmínky ČPS pro pověření funkcí supervizního psychoanalytika 

– Platí stejné podmínky jako v případě funkce tréninkového analytika 
– Povinné je absolvování nadstavbového teoretického a klinického kurzu pro tréninkové a 

supervizní analytiky, pořádaného Výborem pro trénink. 
– Postup žádosti o pověření funkcí supervizního analytika je totožná jako u tréninkového 

analytika. 
 
Odebrání funkce tréninkového a/nebo supervizního analytika PI ČPS 

– Koordinační výbor PI může navrhnout členské schůzi ČPS odnětí funkce tréninkového a/nebo 
supervizního analytika po prodiskutování této eventuality ve výboru pro trénink, pokud 
přestanou platit předpoklady, které ke jmenování vedly nebo nastaly jiné závažné okolnosti, 
které jsou s těmito funkcemi neslučitelné.   

– Členská schůze rozhoduje o odnětí těchto funkcí tréninkového a/nebo supervizního analytika 
většinou přítomných hlasů (v souladu se Stanovami ČPS). 

 
 


