
 
Institut postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví 

Ruská 85, 100 05 Praha 10 

ZÁPIS Z PORADY Č. 5 

KOMISE PRO SCHVALOVÁNÍ 
PSYCHOTERAPEUTICKÝCH VÝCVIKŮ 

8. 6. 2022 od 14:00 hod 
 

Přítomni: 

Mgr. Michal Pernička Ph.D. (MP), PhDr. Pavel Král Ph.D. (PK), MUDr. Olga Kunertová (OK), PhDr. 
Helena Strnadlová (HS), MUDr. Přemysl Suchomel (PS), PhDr., MUDr. Juraj Rektor (JR), Prof. 
MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. (JPP), Bc. Andrea Glendová (AG) 

Nepřítomni: 

Mgr. Jan Kulhánek (JK), PhDr. Ing. Marie Lhotová (MH), PhDr. Dagmar Konečná (DK) 

Program jednání: 

 
1) Úvodní diskuse 

 

 MP zahájil diskusi o návrhu PK, který se týká prodloužení stávajících akreditací o 1 rok z důvodu 
finalizace nových kritérií pro posuzování výcviků. 

 Závěr diskuse: všichni zúčastnění se shodli na možnosti prodloužení stávajících akreditací o 1 rok 
za administrativní poplatek 500,- Kč. 

 MP zajistí oslovení institutů s dobíhající akreditací s touto nabídkou 
 
 

2) Schvalování 2 žádostí o dílčí změny v akreditovaných výcvicích: 

a) IPIPAPP, s.r.o. 
 doplnění nového trenéra do stávajícího lektorského týmu 
 Výsledek hlasování:   Pro:   7     Proti:   0     Zdrželi se:   0 

 

b) SLEA, z.s. 
 doplnění nového supervizora a lektora teorie do stávajícího lektorského týmu 
 Výsledek hlasování:   Pro:   7     Proti:   0     Zdrželi se:   0 

 
 

3) Schvalování 4 žádostí o komplexní výcvikový program: 
a) PVŠPS 
 MP shrnul, co bylo požadováno v žádosti o doplnění informací a následnou reakci institutu. Došlo 

k doplnění 2 supervizorů a scházející informace o organizaci výcviku a provázanosti jednotlivých 
částí výuky. 

 návrh odložit hlasování do dodání přepracovaného formuláře žádosti s těmito doplněnými body, 
poté komise rozhodne per rollam. 

 Výsledek hlasování - pro odložení posouzení do doby dodání nové žádosti: 
Pro:   7     Proti:   0     Zdrželi se:   0 

 

b) Odyssea – Mezinárodní Institut KBT 
 MP shrnul, co bylo požadováno v žádosti o doplnění informací a následnou reakci institutu. Došlo 

k doplnění chybějících životopisů, vysvětlení hodin supervize a doplnění závazku výběru 50% 
frekventantů z oblasti zdravotnictví. 

 Výsledek hlasování:   Pro:   6     Proti:   0     Zdrželi se:   1 
 



c) OUSHI 
 MP shrnul, co bylo požadováno v žádosti o doplnění informací a následnou reakci institutu. Došlo 

k dodání scházejících certifikátů o ukončení výcviku členů týmu.  
 Komise po diskusi vybízí institut k širšímu personálnímu zajištění supervizní části výcviku a ke 

změně na postu garanta výcviku v souladu s platnými kritérii. 
 návrh odložit hlasování do dodání přepracovaného formuláře žádosti s těmito doplněnými body, 

poté komise rozhodne per rollam. 
 Výsledek hlasování - pro odložení posouzení do doby dodání nové žádosti: 

Pro:   7     Proti:   0     Zdrželi se:   0 
 

d) Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o. 
 MP shrnul, co bylo požadováno v žádosti o doplnění informací a následnou reakci institutu. Došlo 

k dovysvětlení podoby trenérských týmů a supervizní části výcviku.  
 Komise po diskusi vybízí institut k širšímu personálnímu zajištění supervizní části výcviku 

interními členy týmu v souladu s platnými kritérii pro roli supervizora. 
 návrh odložit hlasování do dodání přepracovaného formuláře žádosti s těmito doplněnými body, 

poté komise rozhodne per rollam. 
 Výsledek hlasování - pro odložení posouzení do doby dodání nové žádosti: 

Pro:   7     Proti:   0     Zdrželi se:   0 
 

 

   4) Revize úkolů z minulých jednání komise 
 MP vznesl dotaz na nový ceník, který by měl být na stránkách IPVZ. PK informuje o stavu – v 

současné době v řízení, bylo již schváleno, ale kvůli změně ředitele IPVZ je potřeba nechat 
schválit novou ředitelkou IPVZ. 

 MP vznesl dotaz na nový jednací řád, který by měl být na stránkách IPVZ. PK informuje o stavu – 
v současné době v řízení, bylo již schváleno, ale kvůli změně ředitele IPVZ je potřeba nechat 
schválit novou ředitelkou IPVZ. 
Oba úkoly jsou přesunuty na další období. 

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

5) Termín zasedání komise 
 Termín zasedání komise určen na 13. 12. 2022 ve 14:00 hod., místo setkání bude upřesněno PK 
 Termín pro zasílání žádostí o schválení komplexních výcvikových programů určen do 30.9.2022 

 

 

Zápis vyhotovil a verifikoval: 

Zápis vyhotovil: Bc. Andrea Glendová Zápis verifikoval: Mgr. Pernička, Ph.D. 

Dne: 10. 6. 2022  29. 6. 2022  

 


