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Pokyny pro vypracování atestační kazuistiky k atestaci z 

oboru psychoterapie 

 

Kazuistika by měla být v rozsahu 15 normostran textu. Obsahuje tyto 

základní části: 

 

1. Úvod je optimálně protokolem z úvodního pohovoru, nebo (pokud 

proběhly) více úvodních pohovorů. Má obsahovat hlavně: 

a. popis prvního kontaktu s pacientem 

b. Vaše subjektivní dojmy z pacienta 

c. Vaše hypotézy o jeho potížích 

d. Vaše hypotézy o tom, na čem a jak je třeba pracovat 

e. indikaci terapeutického postupu 

f. Váš úsudek o tom, nakolik věříte, že pacient bude mít 

prospěch právě z té metody, kterou mu nabízíte. 

2. Popis kontraktu a dohody o terapeutickém uspořádání 

3. Stručný popis celého terapeutického procesu, nejlépe ve formě 

souvislého příběhu, v žádném případě ne v podobě zápisů z 

jednotlivých sezení. Nezapomeňte na popis dynamiky přenosu a 

protipřenosu. 

4. Ukázka z jednoho nebo dvou terapeutických sezení s doslovným 

záznamem interakcí pacienta s terapeutem včetně nevyslovených 

hypotéz a reakcí terapeuta. 

5. V závěru je třeba vyzdvihnout a pojmenovat tzv. kurativní faktory, 

tj. proč podle mínění terapeuta došlo k popsané změně, nebo proč 

očekávaná změna nenastala. Další doporučení pro pacienta. 

 

• Kazuistika musí popisovat klinický (zdravotnický) případ. 

• Musí jít o novou práci, není možno použít např. závěrečnou práci 

z psychoterapeutického výcviku. 
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• Z formálního hlediska je kazuistika praktickou částí atestační 

zkoušky. Kazuistiku není možné posílat formou volných listů, musí 

být svázána (nebo alespoň sešita), po zkoušce se stane součástí 

dokumentů atestačního protokolu.  

• Součástí kazuistiky je také profesní životopis uchazeče, kde je 

popsáno dosažené vzdělání, přehled klinické praxe, absolvované 

kurzy a výcviky, přehled publikací, článků a přednáškové činnosti, 

rovněž v tištěné formě. V životopisu je nutné uvést emailové a 

telefonické spojení aktuální v době přípravy na atestaci. 

• Kazuistiky se zasílají (ideálně doporučenou poštou) ve dvou 

vyhotoveních na níže uvedenou adresu: 

 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

Vedoucí Katedry klinické psychologie 
Ústav leteckého zdravotnictví Praha 

Generála Píky 1 
160 00  Praha 6 – Dejvice 

 

• Kromě toho, prosím, pošlete text kazuistiky v příloze emailu na 

adresu subkatedra.psychologie@gmail.com   

• Tento text, prosím, posílejte v editovatelném formátu (Ideálně MS 

Word). Elektronická verze neslouží k hodnocení kazuistiky, ale 

usnadňuje nám vytvoření zpětné vazby pro vás (do PDF se už nic 

napsat nedá).  

• Kazuistiku zasílejte s dostatečným předstihem. Nejpozději 1 měsíc 

před termínem zkoušky. Čím práci pošlete dříve, tím lépe. V 

případě, že kazuistika nebude přijata, budete mít dost času na 

případné opravy.  
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