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Přechodná opatření ke specializačnímu vzdělávání v oboru „Psycholog 
ve zdravotnictví – Psychoterapie“ 
 
 
 
Vážený pane řediteli,  
 
 
na základě jednání s panem PhDr. Pavlem Králem, Ph.D. vedoucím katedry pro Klinickou 
psychologii na IPVZ, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zasílá přechodné 
opatření pro vzdělávání v oboru „Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie“.  
 
V roce 2018 byl ukončen Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii a nyní 
je schválen vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru „Psycholog 
ve zdravotnictví – Psychoterapie“, který je dvouletý. Podmínkou pro zařazení 
do specializačního vzdělávání je splnění základního kmene v oboru „Psycholog 
ve zdravotnictví - klinická psychologie“ a absolvovaných 200 hodin komplexního 
psychoterapeutického výcviku schváleného pro zdravotnictví. Aby nevzniklo další dvouleté 
období, po které nebude moci žádný klinický psycholog získat kvalifikaci v psychoterapii, 
navrhujeme následující přechodná opatření: 
 
 

1) Dříve dosažené kvalifikace (funkční specializace, certifikovaný kurz) budou 
automaticky uznány jako ekvivalent atestace v oboru „Psycholog 
ve zdravotnictví – Psychoterapie“. 
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2) Klinický psycholog se splněným psychoterapeutickým výcvikem absolvuje 
pouze specializační kurz (tj. bod. č. 7.1.1 Program specializačního kurzu 
v psychoterapii, 32 hodin, dle vzdělávacího programu zveřejněného na webových 
stránách MZ) a poté může vykonat atestační zkoušku. Nebude muset plnit další 
požadavky vzdělávacího programu, pokud atestační zkoušku z oboru 
„Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie“ složí do 31. 12. 2023. 

 
3) Psycholog ve zdravotnictví, který je zařazený do oboru „Psycholog 

ve zdravotnictví - Klinická psychologie“ a má absolvovaný základní kmen 
specializačního vzdělávání v daném oboru, absolvuje celé specializační 
vzdělávání v oboru „Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie“, ale bude  
mu uznán psychoterapeutický výcvik v takovém rozsahu, který do té doby 
absolvoval, pokud atestační zkoušku z oboru „Psycholog ve zdravotnictví – 
Psychoterapie“ složí do 31. 12. 2023. 

 
4) Psycholog ve zdravotnictví, který je zařazený do oboru „Psycholog 

ve zdravotnictví – Klinická psychologie“ a nemá absolvovaný základní kmen 
specializačního vzdělávání v daném oboru, absolvuje celé vzdělávání v  oboru 
„Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie“ tak, jak ho stanoví vzdělávací 
program.  

 
 
Výše uvedené informace doporučujeme zveřejnit na webových stránkách IPVZ: 
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