
Koncepce Studentské skupiny pro cvičnou psychoterapii 
 

Sandra Barboričová, Lenka Černá, Jaroslav Horák, Vojtěch Landa a Daniel Wagner studenti 

a frekventanti (dále jen „Studenti“) komplexního vzdělávacího programu v humanistické 

psychoterapii: „Client-Centred Psychotherapy (dále jen “CCP”) – Na klienta/pacienta 

zaměřená psychoterapie (Rogersovská psychoterapie)“ poskytovaného Pražskou vysokou 

školou psychosociálních studií (dále jen “PVŠPS”) zakládají Studentskou skupinu pro 

cvičnou psychoterapii (dále jen „Skupina“) v rámci které bude každý student poskytovat (dle 

požadavků akreditovaného výcviku viz příloha I.) minimálně 400 hodin cvičné psychoterapie 

v CCP. 

 

S vytvořením Skupiny se pojí tyto závazky, které se Studenti zavazují naplňovat a 

dodržovat: 

 

1.  Skupina bude zaštítěna a vedena odborným supervizorem vycvičeným v 

rámci CCP, který bude schválen výcvikovými lektory a PVŠPS jako adekvátní 

supervizor, pro splnění požadavků akreditovaného komplexního vzdělávacího 

programu v psychoterapii (viz příloha I.). 

2.  Skupina se zavazuje, že bude spolupracovat s odbornými garanty, 

výcvikovými lektory a dalšími trenéry a supervizory v rámci CCP. V případě, že 

narazí na problém, který přesahuje kompetence Studentů a jejich dosaženého 

vzdělání, využije tuto síť odborných garantů k nalezení řešení tohoto problému. 

3.  Skupina se zavazuje, že každý klient, který se bude účastnit cvičné 

psychoterapie v CCP, bude seznámen s tím, že se jedná o cvičnou psychoterapii a 

bude rovněž seznámen s okolnostmi a omezeními, které toto nastavení přináší. 

4.  Studenti se zavazují, že budou dodržovat mlčenlivost, důvěrné prostředí 

psychoterapeutického nastavení a budou plnit etické zásady, které je naučila 

PVŠPS, Pražská psychoterapeutická fakulta a jejich výcvikoví lektoři Sheila Haugh 

MA a Doc. PhDr. Vladimír Hlavenka CSc. v rámci psychoterapeutického výcviku, a 

budou rovněž dodržovat etický kodex České psychoterapeutické společnosti ČLS 

J.E.P. (dále jen “ČPS”) a European association for psychotherapy (dále jen “EAP”).  

5.  Studenti se zavazují, že budou jednat během cvičné psychoterapie dle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí a jejich prioritou bude bezpečnost a zdraví 

klienta. 

6.  Skupina se zavazuje k vedení pravidelných intervizí (minimálně 5 ročně), 

na kterých bude reflektovat svoji činnost a kriticky ji vyhodnocovat. 

7.  Skupina se zavazuje, že za poskytování služby cvičné psychoterapie si 

nebude nárokovat žádnou finanční odměnu. 

8.  Skupina v rámci své činnosti bude zaštítěna Pražskou vysokou školou 

psychosociálních studií, která je jejím výcvikovým institutem a garantem, a která 

akreditovala výcvik studentů u České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P. 

(viz schválení komplexního vzdělávacího programu příloha II.) 

 

Aby Skupina mohla působit musí splňovat všechny výše zmíněné závazky. K jejich 

dodržování se zavazují všichni členové Skupiny. 


