
  

 

Institut postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví 

Ruská 85, 100 05 Praha 10 

ZÁPIS Z PORADY Č. 1 

KOMISE PRO SCHVALOVÁNÍ 

PSYCHOTERAPEUTICKÝCH VÝCVIKŮ 

17.6.2020 
 

Přítomni: 

PhDr. Pavel Král, Ph.D., MUDr. Přemysl Suchomel, PhDr. Dagmar Konečná, Mgr. Michal Pernička. 

Ph.D., Ph.D., Mgr. Milan Stiburek, PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D., PhDr. Helena Strnadlová, Prof. 

MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. Juraj Rektor, Ing. Marie Hajduková 

Omluveni: 

MUDr. Olga Kunertová 

Program jednání: 

1) Seznámení s principy činnosti komise 

 Dr. Král seznámil členy komise s principy jejího fungování – komise nahrazuje tu zřizovanou 

ČPtS ČLS JEP, systém práce zůstává stejný. Komise schvaluje výcviky podle platných kritérií až 

do doby, než budou kritéria nová. Pro výcviky, které již schváleny jsou, se nic nemění, rozhodnutí 

předchozí komise jsou nadále platná. Dr. Rektor vznáší dotaz, zda tato komise se bude podílet na 

tvorbě nových kritérií, prof. Praško a Dr. Král odpovídají, že nikoli, že k tomu vznikne těleso nové 

– s možným personálním překryvem, nicméně s jiným statutem. 

2) Schválení Jednacího řádu 

 Představený jednací řád byl takto schválen právníky a ředitelem IPVZ. Od odborných společností 

došly návrhy na dílčí změny. Dr. Král navrhuje jednací řád ponechat v navrženém znění, 

předchozí komise žádný JŘ neměla a tento je vytvořen jako zcela nový a se snahou o maximální 

jednoduchost. Dr. Král dále navrhuje s případným změnami počkat alespoň po prvním kole 

schvalování výcviků, až bude možno případné změny opřít o reálné zkušenosti. Další námitky 

nejsou. 

 Zástupkyně ČPtS opakuje již dříve zaslaný požadavek na to, aby členové komise splňovali 

kvalifikační kritéria pro psychoterapeuty ve zdravotnictví. Dr. Král k tomu uvádí, že chyba je 

částečně na jeho straně, neboť při formulování žádosti předsedům odborných společností tento 

požadavek považoval za natolik samozřejmý, že ho explicitně nevyjádřil. Nicméně na základě 

podnětu ČPtS oslovil všechny předsedy odborných společností s tímto podnětem. Jediným ze 

členů komise, který daná kvalifikační kritéria nesplňuje, je Mgr. Stiburek, zástupce ČAP. Dr. Král 

čte dopověď Dr. Drahoty ze dne 15.6.2020: „Vážení kolegové, ČAP nominovala do schvalovací 

komise odborníky, za jejichž kvalifikaci samozřejmě ručí. Plně respektujeme nominace ostatních 

společností a očekáváme podobný kolegiální postoj. Oba reprezentanti naší asociace – mimo 

třicetiletou psychoterapeutickou praxi – mají rozsáhlé zkušenosti s realitou psychoterapeutického 

vzdělávání. Ve zdravotnictví, kde aktuálně pracují 

 Psychosomatická klinika a Gaudia), se pohybují většinu své profesní dráhy. V úctě, PhDr. J. 

Drahota, předseda České asociace pro psychoterapii.“ Dr. Král uvádí, že Dr. Drahotu znovu 

osloví, nicméně že navrhuje činnost komise neblokovat, jakkoli jde ze strany ČPtS o požadavek 

oprávněný a pochopitelný, ale doporučuje zaujmout pragmatický postoj, protože na zahájení 

činnosti komise čeká řada institutů a jeho odložení by přineslo více škody než užitku. O věci se 

nehlasuje, nicméně pro pragmatický postoj se vyslovují i ostatní účastníci.  

3) Představení tajemnice komise 

 Tajemnicí komise bude Ing. Marie Hajduková. 



  

 

4) Volba předsedy komise 

 Dr. Král navrhuje za předsedu Mgr. Michala Perničku, ten kandidaturu přijímá. Dále jsou navrženi 

Dr. Rektor, prof. Praško a Dr. Král, všichni odmítají. V následné volbě je předsedou zvolen Mgr, 

Pernička. 

Výsledek hlasování:      Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

5) Stanovení termínu pro podání Žádosti o schválení komplexního vzdělávacího programu 

v psychoterapii pro zdravotnictví 

 Nejzazší termín pro podání Žádosti o schválení komplexního vzdělávacího programu 

v psychoterapii pro zdravotnictví byl stanoven na 30.9.2020. 

6) Formulář Žádosti o schválení komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii pro 

zdravotnictví 

 Kontrola a případné změny formuláře Žádosti o schválení komplexního vzdělávacího programu 

v psychoterapii pro zdravotnictví. Stávající formulář je k nalezení na webu ČPtS: 

http://www.psychoterapeuti.cz/pro-odborniky/schvalovani-vzdelavacich-programu  Případné 

náměty poslat k rukám předsedy komise do 30.6.2020 

7) Vytvoření jednotné e-mailové adresy a webového úložiště 

 Vytvoření jednotné e-mailové adresy pro potřeby komunikace komise a webového úložiště pro 

ukládání a sdílení dokumentů. 

Zodpovídá: Dr. Král 

Termín: 30.6.2020 

8) Publikování informací o komisi a její činnosti 

 Publikování informací na webu IPVZ, tak aby bylo možno je sdílet na stránkách ostatních 

společností. 

Zodpovídá: Dr. Král 

Termín: 15.7.2020 

9) Termín zasedání komise 

 Termín zasedání komise určen na 16.12.2020 v 14:00 hod. v Hotelu ILF. 

Zodpovídá: Ing. Hajduková 

 
 

Zápis vyhotovil a verifikoval: 

Zápis vyhotovil: Ing. Marie Hajduková Zápis verifikoval: PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

Dne: 18.6.2020 Dne: 18.6.2020 
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