Zájemcům o výcvik v TA schválený
Českou psychoterapeutickou společností
ČLS JEP
Dobrý den,
zájemcům o výcvik v transakční analýze, který schválila Česká psychoterapeutická společnost
jako přijatý oficiální výcvik (ČPS) ČLS JEP, chci sdělit, že se do něj mohou přihlásit na těchto
stránkách.
Základním předpokladem je předchozí absolvování základního kurzu TA 101 vedeného
certifikovaným lektorem. (viz Příručka pro školení a zkoušky na stránkách ČATA:
http://www.ta-cata.cz/ta/doku.php?id=download-all:prirucka)
Tento výcvik (Tříletka 5) je především určen pro zájemce z řad klinických psychologů a psychiatrů,
které transakční analýza zajímá. Čekali jsme proto na schválení ČPT. Samozřejmě se mohou hlásit i
zájemci o ostatní aplikační oblasti TA (poradenství, vzdělávání, organizace).
Jak je zřejmé, pokrýváme v těchto 3 letech v základech všechny čtyři aplikační oblasti. Po ukončení
Tříletky je nutné domluvit se s lektorem (PTSTA nebo TSTA) zastupujícím příslušnou aplikační
oblast o tom, aby zájemce dovedl k mezinárodní zkoušce (CTA).
Do tohoto výcviku mohou vstoupit pouze osoby s ukončeným vysokoškolským vzděláním, kteří
jsou již v pracovním procesu. Studenti nemají profesní zkušenost, a proto se omlouváme, ale
nemůžeme Vás do výcviku přijmout. Profesní zkušenost pomáhá propojit teorii TA s vlastní
profesní zkušeností. U psychologů a psychiatrů se předpokládá atestace v oboru nebo oficiální
příprava na ní. Frekventanti by měli být starší 23 let.

Základní informace:
1) Garant projektu: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D. PTSTA (P)
2) Lektoři
Ve výcviku se budou střídat lektoři EATA:
PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA (P) - TA-psychoterapie (česky)
Gudrun Hennig, Dr. Med., TSTA (P) TA – psychoterapie (německy, anglicky)

Sandra Wilson TSTA (O) TA – organizace (anglicky)
Eva ÁCS, TSTA (C), TA – poradenství (česky)
Giles Barrow, TSTA (E) – TA vzdělávání (anglicky)
Jedním z cílů týmu lektorů je také to, aby účastníci poznali různé pracovní styly různých
transakčních analytiků. Není jenom jeden styl, jednoho lektora. Takto sestavený výcvik chce
vést frekventanty k tomu, aby si i oni našli svůj vlastní styl v aplikaci TA do své profese.
3) Počet setkání/počet hodin
Naplánováno je 6 dvoudenních setkání (15 hodin) a jedno týdenní setkání (30-35 hodin)
za rok. Celkem cca 370 -380 hodin za 3 roky.
Každý ze zahraničních lektorů přijede během 3 let minimálně 3x, takže každý zájemce bude mít
možnost získat polovinu (tedy 45) hodin, které jsou předepsány pro příslušnou aplikační oblast
(min. 90 hodin). Hodiny pro psychoterapii pokrývají požadavky ČPS ČLS JEP.
V rámci výcviku je možné průběžně získávat požadované hodiny supervize a sebezkušenosti.
Kdokoli si může domluvit s lektory také svojí supervizi mimo oficiální hodiny skupinového
setkání.
4) Čím po 3 letech Tříletky budete.
Po těchto 3 letech se nestáváte certifikovanými transakčními analytiky! Rozhodnete-li se dojít až
k mezinárodnímu certifikátu v TA (CTA), je nutné po ukončení Tříletky podepsat oficiální
sponzorskou smlouvu (registrovanou u EATA) s některým ze zvolených lektorů pro danou
aplikační oblast a pokračovat ke zkoušce s ním. Někteří kliničtí psychologové nebo psychiatři
mají již zkoušku jak svoji odbornou zkoušku tak i zkoušku z funkční specializace v systematické
psychoterapii. Někdy si chtějí v těchto 3 letech rozšířit svoje portfolio znalostí a nechtějí
pokračovat k získání mezinárodního certifikátu. I to je možné.
5) Cena se bude odvíjet od počtu účastníků ve skupině. Při minimálním počtu účastníků 10 vychází
1 hodina skupinového setkání mezi 260, -280,- Kč. Maximální počet by neměl přesáhnout 15-18
osob. Při nižším počtu zájemců nežli 10 bychom museli počkat na další zájemce, protože by
cena neúměrně stoupla.

Úhradu bude možné uhradit najednou. Také uvažujeme o rozdělení do 3 splátek vždy po roce,
resp. před zahájením dalšího roku. Také je možné platit každé setkání. Je zajištěno simultánní
tlumočení z angličtiny (zaškrtněte svoji preferenci v přihlášce)
Účastníci se zavazují započatý výcvik dokončit, jinak by tíže úhrad (zahraniční lektoři, jejich
doprava, ubytování, tlumočení, nájem, podklady, překlady apod.) spadla na zůstavší
frekventanty. Rozhodne-li se některý z frekventantů výcvik předčasně ukončit, nebude mu
úhrada za zbytek zaplaceného období vrácena. O tomto rozhodnutím nutné informovat garanta
celého projektu s půl ročním předstihem. Akutní změny v životě s tím související předčasné
ukončení výcviku se musí řešit operativně.
6) Velikost skupiny 10 – 18 osob
7) Termíny a témata budou vyvěšeny zde, jen co je zahraniční lektoři potvrdí.
To je snad zatím vše. Sledujte na stránkách S.E.N.A. s.r.o u nabídky 3letého výcviku nové
zprávy.
Zdravím všechny zájemce a těším se na setkání
Blanka Čepická

