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Vážené kolegyně a kolegové, členové Českého institutu pro supervizi,
obracíme se na Vás, zkušené psychoterapeuty a supervizory, praktiky i vyučující. Jsme přesvědčeni, že
znáte časopis Psychoterapie, ale přesto bychom Vám jej chtěli krátce připomenout a vyzvat vás
k aktivní spolupráci.
Časopis Psychoterapie (dříve Konfrontace), vydávaný Zbyňkem Vybíralem a několika dalšími nadšenci
již od r. 1990 se stal ojedinělým odborným, kulturním a mediálním fenoménem české
psychoterapeutické scény, jejím průvodcem a svědectvím. Od roku 2007 je časopis vydáván Katedrou
psychologie FSS Masarykovy university. Jeho cíle jsou v mnohém stejné jako před lety, tj. vytváření
prostoru pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. V redakci se též
snažíme držet krok se současným vývojem ve světové psychoterapii, k čemuž patří naše aspirace na
zařazení do mezinárodních databází (Scopus). I proto se v posledních letech v našem časopise
objevuje více textů, věnujících se výzkumu v psychoterapii.
Nechceme však v žádném případě zapomenout na naši čtenářskou obec v celé její šíři. Proto bychom
velmi rádi posílili i oblast tak důležitou pro praktiky, frekventanty výcviků a studenty pomáhajících
oborů – publikaci praktických ukázek, kazuistických prací, případových studií.
Proto se obracíme právě na vás. Jak jsme již předeslali, chceme právě Vás, zkušené praktiky a
vyučující, vyzvat a podpořit v publikování takových textů. Uvědomujeme si, jak je takováto činnost
odborně, časově i eticky náročná. I proto si našich autorů velmi vážíme a nabízíme jim vstřícnou a
kolegiální informační podporu. Rovněž i samotný recenzní proces, kdy je autorova práce anonymně
posuzována dvěma recenzenty, je formou kvalifikované pomoci samotnému autorovi a v důsledku
napomáhá našemu sdílenému cíli: zvyšování profesionální úrovně českých psychoterapeutů a
kultivaci samotného oboru. Chtěli bychom také nabídnout frekventantům supervizního výcviku ČIS,
že by mohli svoji kazuistiku, kterou sepisují k závěrečné zkoušce ČIS, posléze publikovat v časopise
Psychoterapie. Budeme rádi, když byste tuto nabídku tlumočili lidem, kteří se na zkoušku chystají
(zde jsou instrukce pro sepsání příspěvku: http://psychoterapie.fss.muni.cz/pokyny-pro-prispevatele)
Vážené kolegyně a kolegové, děkujeme Vám za pozornost a čas, který věnujete tomuto našemu
dopisu. Jsme si vědomi, že elektronická pošta není ideálním způsobem vzájemného kontaktování.
Náš časopis je však v podobě tištěné a publikování v něm není pouze prací navíc, ale i formou
profesního zviditelnění se a satisfakce. Věříme tedy v budoucí spolupráci a přejeme Vám vše dobré
v profesním i osobním životě. Pro kontakt s námi se můžete obracet na šéfredaktora časopisu
(Roman Hytych, romhyt@gmail.com), pochopitelně také na kteréhokoli člena redakční rady časopisu.
S přátelskými pozdravy
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