
  

 

Institut postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví 

Ruská 85, 100 05 Praha 10 

ZÁPIS Z PORADY Č. 2 

KOMISE PRO SCHVALOVÁNÍ 

PSYCHOTERAPEUTICKÝCH VÝCVIKŮ 

16.12.2020 
 

Přítomni: 

PhDr. Pavel Král, Ph.D., MUDr. Přemysl Suchomel, PhDr. Dagmar Konečná, MUDr. Olga 

Kunertová, Mgr. Michal Pernička, 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 

Program jednání: 

1) Diskuse a hlasování o schválení zaslaných žádostí výcvikových institutů 

 Mgr. Michal Pernička, Ph.D. vznáší dotaz, zda jsou členové komise spokojeni s průběžným 

schvalováním dílčích změn psychoterapeutických výcviků v současné podobě. Členové komise 

potvrzují. 

 Mgr. Michal Pernička, Ph.D. informuje, že od začátku roku 2023 se budou pravděpodobně 

schvalovat komplexní psychoterapeutické výcviky dle nových kritérií. 

 Z diskuse vyplývá návrh, aby schválení nových komplexních výcvikových programů 

v psychoterapii mělo platnost 5 let od odsouhlasení komisí. Výcviky, které nebudou schváleny, 

budou posouzeny individuálně a o jejich schválení se bude rozhodovat per rollam. 

Výsledek hlasování:      Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

 Posouzení žádosti Gestalt s.r.o. – Gestalt studia 

Výsledek hlasování:      Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 Posouzení žádosti Zahrada 2000, z.s. - Komplexní psychoterap. výcvik v Otevřeném dialogu 

Výsledek hlasování:      Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

 LIRTAPS - Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch 

Výsledek hlasování:      Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (pro střet zájmů) 

 REMEDIUM IV 

Výsledek hlasování – pro odložení žádosti a požadavek dalšího doplnění informací:       

Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Hlasování o schválení výcviku odloženo. Jakmile žadatel doplní chybějící dokumenty, bude 

výcvik posouzen individuálně a o jeho schválení se bude rozhodovat per rollam. 

 Český institut biosyntézy - Výcvikový program biosyntentické psychoterapie 

Výsledek hlasování:      Pro: 0 Proti: 8 Zdrželi se: 2 

 Dialogický institut pro psychoterapii - Systemický výcvik v rodinné terapii 

Výsledek hlasování:      Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 



  

 

2) Shrnutí dosavadní činnosti komise a náměty pro další fungování 

  Mgr. Michal Pernička, Ph.D. vznáší dotaz, zda jsou členové komise spokojeni s komunikací 

v elektronické podobě a dosavadním způsobem fungování komise. Členové komise potvrzují. 

 Mgr. Michal Pernička, Ph.D. informuje, že členové komise mohou připomínky ke kritériím 

a podněty k úvaze doplňovat do interního dokumentu v Dropboxu. 

 PhDr. Helena Strnadlová navrhuje, aby na webových stránkách IPVZ byly doplněny podrobnější 

informace k jednotlivým schváleným psychoterapeutickým výcvikům. Instituty budou 

informovány, že bude možný proklik ze seznamu schválených výcviků na webu IPVZ na jejich 

vlastní stránky, kde mohou uchazečům více přiblížit svůj program. MUDr. Juraj Rektor doplňuje 

požadavek o umístění odkazu sekce na schvalování psychoterapeutických výcviků také na webové 

stránky ostatních odborných společností.  

3) Domluva termínů zasedání komise v roce 2021 

 Stanovení termínu zasedání komise: 

26.5.2021 od 14:00 do 17:00 hod. - odsouhlaseno všemi členy komise 

15.12.2021 od 14:00 do 17:00 hod. - odsouhlaseno všemi členy komise 

Zasedání může proběhnout distanční on-line formou. 

 Určení termínu zasílání žádostí o schválení komplexního psychoterapeutického výcviku 

nejpozději do 31.3.2021 (pro květnový termín zasedání komise). 

4) Změny Jednacího řádu 

 Mgr. Michal Pernička, Ph.D. otevírá diskuzi o změně Jednacího řádu. Prof. MUDr. Ján Praško 

Pavlov, CSc. upozorňuje, že v Jednacím řádu není zmínka o usnášeníschopnosti komise. PhDr. 

Pavel Král, Ph.D. navrhuje žádost na schválení změn Jednacího řádu předložit vedení IPVZ 

jednorázově. Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. tedy navrhuje podrobné prostudování 

Jednacího řádu všemi členy komise a navržení změn interně elektronickou formou.  

 

Zodpovídá: Mgr. Michal Pernička, Ph.D. 

Termín: 31.3.2021 

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

zdravotnictví 

 Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. navrhuje podrobné prostudování všemi členy komise 

a zaslání návrhu na změnu, zpřehlednění a napravení věcných chyb. 

 

Zodpovídá: Mgr. Michal Pernička, Ph.D. 

Termín: 31.3.2021 

6) Kvalifikační kritéria pro členy komise pro schvalování psychoterapeutických výcviků 

 Mgr. Michal Pernička, Ph.D. otevírá diskuzi o kvalifikačních kritériích pro členy komise pro 

schvalování psychoterapeutických výcviků - konkrétně požadavek, aby splňovali kvalifikační 

kritéria pro psychoterapeuty ve zdravotnictví. Návrh nastavit kritéria ze strany vedení IPVZ nebo 

na základě dohod s odbornými společnostmi.  

 
 

Zápis vyhotovil a verifikoval: 

Zápis vyhotovil: Ing. Marie Hajduková Zápis verifikoval: Mgr. Pernička, Ph.D. 

Dne: 17.12.2020 Dne: 3.1.2021 

 


