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Kritéria pro schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro 

zdravotnictví zahajovaných od roku 2018 

A) Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 

1. O schválení komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii žádá konkrétní subjekt (fyzická nebo právnická osoba) oprávněný 

poskytovat vzdělávání. Schválení však platí pouze pro předložený vzdělávací program žadatele. 

2. Komplexní vzdělávací program je rozložen alespoň do 5 let a obsahuje: 

a) teorii příslušného směru v rozsahu min. 120 hodin, 

b) praktickou část, tj. osobní zkušenost (t.j. sebezkušenost, cvičná terapie, tréninková analýza a jiné metody obsahující sebereflexi) v rozsahu 

min. 300 hodin, 

c) výcvikovou supervizi v rozsahu min. 100 hodin přímé supervize, tj. přímého kontaktu se supervizorem nebo supervizory. 

Ve skupinové supervizi frekventant referuje o své práci – prezentuje vlastní případy - min. 50 hod. supervizního času. V případě supervize 

(ind. i skupinové) krátkodobé terapie (do 20 hod. práce s pacientem) frekventant referuje o práci s min. 6 pacienty vždy nejméně 

ve 4 supervizních hodinách, v případě dlouhodobé terapie (21 a více hodin práce s pacientem) frekventant referuje o práci s min. 2 pacienty 

vždy nejméně v 10 supervizních hodinách (v obou případech musí jít o kontinuální supervizi s jedním pacientem či jednou skupinou s týmž 

supervizorem). 

3. Žadatel popíše povahu výcvikového supervizního procesu v souladu s uznávaným směrem (dále rozpracováno v části C). Nelze nahradit 

pouze metodami průběžné klinické supervize mimo vlastní výcvikový systém jako balintovské skupiny, intervize apod. 

4. Vzdělání je ve směru, uznávaném pro zdravotnictví: dynamický, hlubinný, humanistický, kognitivně-behaviorální, hypnoticko-relaxační, 

rodinně-terapeutický, integrativní. Vzdělání respektuje současné vědecké poznatky zdravotnictví. Jde o oponované, publikované výsledky 

o účinnosti dané metody v renomovaných (indexovaných) odborných periodikách nebo o obecně přijatý odborný konsensus. Komise má 

právo žádat od garanta programu konkrétní informace. 

5. Podklady jsou jasné a úplné. 

6. Zdravotnický garant programu je občanem ČR a žije na území republiky. 

7. Výcvikový tým i frekventanti výcviku přijímají etický kodex ČPtS ČLS JEP. 
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8. Žadatel uvede případná další kritéria pro výběr frekventantů. 

9. Schválení je udělováno konkrétním programům včetně osob trenérů a supervizorů. Změny trenérů a supervizorů stvrzuje schvalovací komise. 

B) Požadavky na frekventanty 

10. Alespoň 50 % frekventantů vzdělávacího programu je tvořeno odborně způsobilými psychology či lékaři klinických oborů – v obou 

případech nejdříve po zařazení do specializačního (předatestačního) vzdělávání. Vstupní podmínkou pro případné další frekventanty 

vzdělávacího programu je věk min. 25 let a práce v pomáhající profesi. 

C) Požadavky na výcvikový tým 

11. Garant programu (přiložte profesní CV): 

Garant programu je klinický psycholog nebo lékař s atestací, s nejméně 10letou klinickou psychoterapeutickou praxí od získání specializace 

v systematické psychoterapii v rozsahu 1,0 úvazku (při nižším úvazku se délka praxe adekvátně prodlužuje), kterou aktuálně vykonává 

v rozsahu min. 0,5 úvazku. Garant s více než 20letou praxí ve zdravotnictví (k 1.1.2017) musí být poskytovatelem zdravotní péče, a nebo 

v pracovněprávním vztahu s takovým poskytovatelem bez požadavku na aktuální úvazek. Reprezentuje odpovídajícím způsobem daný směr 

(např. prezentuje svou práci před odbornou veřejností). Je uvedeno, jakým způsobem a v jakém rozsahu je garance vzdělávání zajišťována. 

Vůči schvalovací komisi se zodpovědný za naplňování vzdělávacího programu. 

12. Trenéři (přiložte profesní CV): 

Trenér je klinický psycholog nebo lékař s atestací, s nejméně 5 lety klinické psychoterapeutické praxe od získání specializace 

v systematické psychoterapii v rozsahu 1,0 úvazku (při nižším úvazku se délka praxe adekvátně prodlužuje), kterou aktuálně vykonává 

v rozsahu min. 0,5 úvazku. U trenéra praktické části s více než 20letou praxí ve zdravotnictví (k. 1.1.2017) bez požadavku na aktuální 

úvazek. 

Pracuje-li trenér ve dvojici nebo v týmu, druhý (a příp. další) trenér buď splňuje shora uvedené požadavky, a nebo má více než 10 let 

od ukončení magisterského vzdělání v pomáhající profesi, nejméně 5 let od ukončení schváleného komplexního vzdělávacího programu 

v příslušném psychoterapeutickém směru a nejméně 5 let praxe, v níž psychoterapeutické vzdělání uplatňuje v úvazku 1,0 (při nižším 

úvazku se délka praxe adekvátně prodlužuje), kterou aktuálně vykonává v rozsahu min. 0,5 úvazku. U tohoto druhého trenéra s více než 

25letou praxí od ukončení výcviku (k 1.1.2017) bez požadavku na aktuální úvazek. 



 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

Ruská 85, 100 05 Praha 10 

 

Je uveden rozsah výukové aktivity trenérů v daném programu a příp. rozdělení odpovědnosti, náplň a rozsah jeho (jejich) klinické, příp. jiné 

praxe. 

 

13. Supervizoři (přiložte profesní CV): 

Supervizor je klinický psycholog nebo lékař s atestací, s nejméně 10letou klinickou psychoterapeutickou praxí od získání specializace 

v systematické psychoterapii v rozsahu 1,0 úvazku (při nižším úvazku se délka praxe adekvátně prodlužuje), kterou aktuálně vykonává 

v rozsahu min. 0,5 úvazku, min.5 let účasti v trenérských aktivitách v daném směru a nebo ukončený výcvik v supervizi. U supervizora 

s více než 20letou praxí ve zdravotnictví (k. 1.1.2017) bez požadavku na aktuální úvazek. Supervizí se myslí supervize klinické práce 

frekventantů. 

14. Garanti schválených programů se zavazují, že na žádost zástupců schvalujících výborů projednají případné etické otázky a problémy 

personálního a odborného charakteru a přijmou vhodná opatření, která z projednání vyplynou. 

D) Požadavky na frekventanty 

15. Jakým způsobem zajišťujete teoretickou část vzdělání? Uveďte jmenovitě lektory vašeho programu. Uveďte rozvrh témat a hodin Uveďte 

rozvrh témat a hodin pro jednotlivé ročníky vzdělávání. 

16. Jaká je předepsaná povinná literatura ve vašem vzdělávacím programu: a) v češtině, b) v jiných jazycích. Uveďte max. 10 titulů. 

17. Jakým způsobem/formou zajišťuje váš program osobní zkušenost frekventantů? 

18. Jakým způsobem/formou zajišťuje váš program získávání terapeutických dovedností? 

19. Jakým způsobem zajišťuje váš program výcvikovou supervizi? Jak je program komplexního vzdělání včetně supervize ukončen? 

Kdo o úspěšném ukončení rozhoduje? Popište způsob ověřování znalostí a dovedností a roli garanta programu. 

 

Pozn.: Jedná se o šestý schvalovací běh (poprvé proběhl v roce 1999). Kritéria schválily v květnu 2017 výbory České psychoterapeutické 

společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a prezidium Asociace klinických psychologů ČR. 

 Hodinou se rozumí hodina výuková či terapeutická, tedy 45 min. 

 Profesní CV má rozsah max. 1 strany včetně max. 5 publikací. 
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 Všichni členové vzdělávacího týmu (kromě lektorů teoretické části) jsou podle příslušných právních předpisů oprávněni odborně působit 

na území ČR. Případní zahraniční lektoři k žádosti dokládají (kromě shodné délky praxe) oprávnění působit ve zdravotnictví jako 

psychoterapeut ve své zemi. 

 Žadatel popíše a odůvodní oddělování či propojování jednotlivých částí komplexního vzdělávání a v případě oddělování těchto částí popíše způsob 

přechodu frekventanta mezi nimi. Stejně tak popíše a zdůvodní příp, propojování jednotlivých částí vzdělávání u jednoho lektora. 

 Přílohou žádosti je vzor smlouvy mezi žadatelem a frekventantem. 

 Po schválení programu obdrží žadatel od IPVZ rozhodnutí o schválení výcviku s uvedením doby platnosti rozhodnutí. 

 V obou uvedených smlouvách bude popsáno m.j.: 

- zacházení s výcvikovou dokumentací se závazkem 10 let archivovat seznam absolventů a výstupy vzdělání, 

- závazek žadatele, že za sebezkušenost nebude uznávat léčbu obtíží frekventanta, 

- závazek žadatele, že do započítávaných supervizí nepřijme takovou práci frekventanta, v níž frekventant překračuje své aktuální 

kompetence dané svojí původní profesí, 

- že žadatel, výcvikový tým a frekventanti berou na vědomí, že úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu příslušně 

kvalifikované zdravotnické pracovníky je podmínkou ke vstupu do státem zastřešeného zakončení a teprve to takové vzdělávání ukončuje 

a opravňuje k užívání termínů „psychoterapeut/psychoterapie“. Případné ostatní absolventy úspěšné absolvování komplexního 

vzdělávacího programu opravňuje k využívání psychoterapeutických znalostí, vědomostí a dovedností podle pravidel své původní 

profese. Žadatel se zaváže, že tyto skutečnosti bude uvádět jak ve smlouvě o vzdělávání mezi žadatelem a zájemcem o vzdělávání, 

tak na všech potvrzeních a certifikátech, které vzdělavatel frekventantovi vydává. Stejně se zaváže, že na dokladech, které vydává, 

vyjádří, zda doporučuje či nedoporučuje vstup frekventanta do státem zastřešeného zakončení. 

- že žadatel, výcvikový tým a frekventanti berou na vědomí, že úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu postačuje (bez 

dalších podmínek) k žádosti o Evropský certifikát psychoterapie (ECP) vydávaný European Association for Psychotherapy pouze 

lékařům s atestací v klinickém oboru a klinickým psychologům – oběma až po absolvování státem zastřešeného zakončení. 

- že žadatel souhlasí se zveřejněním schváleného vzdělávacího programu na www stránkách společnosti, stejně tak souhlasí se zveřejněním 

příp. odebrání souhlasu. 

- že žadatel bere na vědomí, že porušení schválených podmínek je důvodem pro okamžité ukončení platnosti schválení programu. 

- že žadatel bude zveřejňovat-inzerovat odkaz na schválení pouze formulací „komplexní vzdělávací program v psychoterapii schválený 

pro zdravotnictví“ (s případným odkazem na 3 schvalující celky). 


