
  

 

Institut postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví 

Ruská 85, 100 05 Praha 10 

ZÁPIS Z PORADY Č. 3 

KOMISE PRO SCHVALOVÁNÍ 

PSYCHOTERAPEUTICKÝCH VÝCVIKŮ 

26.5.2021 
 

Přítomni: 

PhDr. Pavel Král (PK), Ph.D., MUDr. Přemysl Suchomel (PS), PhDr. Dagmar Konečná (DK), 

MUDr. Olga Kunertová (OK), Mgr. Michal Pernička (MP), Ph.D., Mgr. Jan Kulhánek (JK), PhDr. 

Ing. Marie Lhotová, Ph.D. (ML), PhDr. Helena Strnadlová (HS), Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, 

CSc. (JPP), MUDr. Juraj Rektor (JR), Ing. Marie Hajduková 

Program jednání: 

1) Úvodní diskuse 

 MP žádá členy, aby dodali chybějící pracovní výkazy k proplacení odměn za hodnocení 

psychoterapeutických výcviků. 

 MP navrhuje zpoplatnění posouzení žádostí výcvikových institutů v případě odstranění nedostatků 

žádosti a přepracování žádosti, a to konkrétně: 

- opětovné posouzení 1x – 1.000 Kč 

- opětovné posouzení 2x – 2.000 Kč 

- opětovné posouzení 3x a více – 3.000 Kč 

Platnost změny je schválena všemi členy komise od následujícího zasedání komise, tzn. 

15.12.2021. PK tento návrh předá vedení IPVZ ke schválení. Odsouhlasené změny budou 

zveřejněny na webových stránkách IPVZ. 

 MP informuje o stavu žádostí o dílčí změnu v psychoterapeutickém výcviku. 

2) Zadané úkoly z jednání komise 16.12.2020 

 Změna formuláře Žádosti o schválení komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii pro 

zdravotnictví 

PK informuje o vzniku pracovní skupiny pro tvorbu nových kritérií o schválení komplexního 

vzdělávacího programu v psychoterapii pro zdravotnictví a navrhuje provést změny ve formuláři, 

až po schválení nových kritérií. Tento postup je odsouhlasen všemi členy komise. 

 Změna Jednacího řádu 

MP otevírá diskusi o doplnění hranice usnášeníschopnosti komise pro schvalování 

psychoterapeutických výcviků. PK navrhuje hranici 6 členů, jakožto nadpoloviční většinu 

z celkového počtu členů komise. Tento návrh je odsouhlasen všemi členy komise. 

2) Forma zasedání komise 

 Po otevření diskuse o formě následujícího zasedání bylo odsouhlaseno všemi členy: 

- zasedání komise se vrátí po rozvolnění epidemiologických opatření k prezenční formě avšak 

s možností on-line připojení v případě odůvodněné absence, 

 



  

 

- v případě pozvání zástupce výcvikového institutu z důvodu upřesnění nejasností v žádosti o 

schválení dílčí změny nebo komplexního vzdělávacího programu forma prezenční - v tomto 

případě omezený počet zástupců výcvikového institutu na 2, přičemž jeden je garantem výcviku. 

4) Plnění podmínek psychoterapeutických výcviků 

 HS otevírá diskusi o kontrole plnění podmínek jednotlivých psychoterapeutických výcviků. PK 

navrhuje, aby v případě nahlášení neplnění podmínek výcviku byla komisí provedena kontrola 

předložených podkladů. V případě zjištění pochybení bude institut požádán k odstranění 

nedostatků. Následně proběhne hlasování o odnětí či ponechání schválení komise. 

 Na základě výše uvedeného je všemi členy komise odsouhlasen návrh PK o postupu při kontrole 

plnění podmínek psychoterapeutických výcviků a také návrh MP o doplnění možnosti odnětí 

schválení psychoterapeutického výcviku komisí do kompetencí v Jednacím řádu. 

4) Hlasování o obdržených žádostech výcvikových institutů 

 Posouzení žádosti Mezinárodní středisko pro Integrovanou psychoterapii, z.s. - Komplexní 

vzdělávací program INCIP 

MP informuje o reakci výcvikového institutu na doporučení o přepracování žádosti. Výcvik bude 

posouzen individuálně po přepracování žádosti a o jeho schválení se bude rozhodovat per rollam. 

 Posouzení žádosti Dalet institut s.r.o. - „Solutions focus“ Komplexní výcvik v psychoterapii 

zaměřené na řešení 

Výsledek hlasování:      Pro: 9 (JR nepřítomen) Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 Posouzení žádosti  INSTEP s.r.o. - Psychoterapeutické vzdělání v integrativním směru 

MP otevírá diskusi o obsahu e-mailu, který objasňuje nedostatky uvedené v žádosti institutu, 

konkrétně omezení psychoterapeutického výcviku na 13 účastníků ve zdravotnickém modulu. 

Institutu bude odeslána žádost o vysvětlení obsahu výše uvedeného e-mailu s poznámkou, že 

komisí bude schválen pouze celý psychoterapeutický výcvik, nikoli pouze modul. Výcvik bude 

posouzen po obdržení vysvětlení a o jeho schválení se bude rozhodovat per rollam. 

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

 Posouzení žádosti Česká Společnost pro Analytickou Psychologii - Výcvikový program 

České společnosti pro analytickou psychologii 

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

 Opakované posouzení žádosti Český institut biosyntézy, z.ú. - Psychoterapeutický výcvik 

v biosyntéze 

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

Pozn.: Přepracovaná žádost z roku 2020 

 Opakované posouzení žádosti REMEDIUM Praha o.p.s. – REMEDIUM IV 

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

Pozn.: Doplněná žádost z roku 2020 

 

 



  

 

5) Stanovení termínů 

 Termín zasedání komise: 15.12.2021 od 14:00 hod. 

– prezenčně s možností on-line připojení v případě odůvodněné absence 

 Termín zasílání žádostí o schválení komplexního psychoterapeutického výcviku pro nadcházející 

zasedání komise: nejpozději do 31.10.2021 

 

Zápis vyhotovil a verifikoval: 

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

Dne: 28.5.2021 Dne: 1.6.2021 

 


