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1    Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru  

Cílem vzd lávání v tomto nástavbovém oboru je vychovat specializovaného léka e 
psychoterapeuta, který je schopen samostatn  a kvalifikovan  diagnostikovat, formulovat 
p ípad pacienta, provád t psychoterapii u všech indikovaných pacient  v ambulantních i 
l žkových za ízeních a zvládat logistiku a postup i organizaci práce v psychoterapeutickém 
za ízení. Je schopen vést psychoterapeutický tým.  Obor léka ská psychoterapie je koncipován 
jako „nadoborový“, tj. je p ístupný všem klinickým obor m, ve kterých je žádoucí rozvoj 
specifických psychoterapeutických intervencí.  
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P edm tem vzd lávání v nástavbovém oboru Léka ská psychoterapie je: 

 Prohloubení získaných všeobecných znalostí a získání specifických teoretických znalosti  
a praktických dovedností k provád ní systematické psychoterapie v oblasti klinické 
medicíny. 

 Završení dlouhodobého vzd lávání v systematické psychoterapii a udržení odborné úrovn  
a obsahu psychoterapie jako lé ebné metody kontrolou vstupních i výstupních kritérií. 

 Seznámení s novými specifickými postupy a metodami. Podpo ení kompetencí léka e – 
psychoterapeuta – tedy zejména zprost edkování zkušeností s aktivitami, které uchaze  
nezná. Školenec dostane možnost zažít sám sebe v roli psychoterapeuta 
v multidisciplinárním terapeutickém týmu a tím akcelerovat u ení se novým terapeutickým 
dovednostem. 

 Zvýšení schopnosti rozum t sob  a p enosovým a protip enosovým fenomén m skrze 
sebezkušenost a supervizi, a tedy lépe reflektovat prožívání a chování ve vztahu 
k pacient m. D ležitým smyslem a náplní kurzu je dodat reálnou klinickou zkušenost 
v r zných formách léka ské psychoterapie v návaznosti ke klinickému stavu pacienta. 

 Získání specifických teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti 
psychoterapie, umož ující samostatnou innost specialisty – Léka e psychoterapeuta. 
Absolvent nástavbového program je pak schopen provád t systematickou psychoterapii, 
rehabilitaci psychických funkcí u pacient  všech skupin osob se zdravotními nebo 
psychickými onemocn ními, poruchami a riziky; vést školení ostatních zdravotnických 
pracovník  v oblasti psychoterapie a metodicky ídit a organizovat psychoterapeutickou 
pé i. 

 

2   Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do nástavbového oboru Léka ská psychoterapie je získání 
specializované zp sobilosti v oboru psychiatrie nebo jiného medicínského klinického oboru 
s výjimkou obor : hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, léka ská mikrobiologie, 
patologie a soudní léka ství. P edpokladem pro výkon povolání Léka ská psychoterapie je 
schopnost rozum t terapeutickému vztahu a reflektovat své prožívání a chování ve vztahu 
k pacient m, získaná pomocí strukturované sebezkušenosti a schopnost aplikovat principy 
systematické psychoterapie ov ená klinickou supervizí. 

Vzd lávání v nástavbovém oboru se uskute uje p i výkonu léka ského povolání 
formou celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle 
ustanovení § 79 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis .  

Vzd lávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní pr prava v za ízeních 
akreditovaných podle zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 
zp sobilosti a specializované zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního 
léka e a farmaceuta, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 95/2004 Sb.“) v rozsahu 
odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  a je odm ována. Vzd lávání v nástavbovém 
oboru m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než je stanovená 
týdenní pracovní doba, p itom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní 
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pracovní doby. Je-li p íprava rozvoln ná, celková délka, úrove  a kvalita nesmí být nižší než v 
p ípad  celodenní pr pravy.  

Celková délka p ípravy v nástavbovém oboru Léka ská psychoterapie je v minimální 
délce 12 m síc , z toho: 

 
ást I. 

2.1 Praktická ást vzd lávacího programu – v délce minimáln  12 m síc  
 

a) povinná odborná praxe v oboru léka ská psychoterapie 

Akreditované za ízení 
Po et 

m síc  

povinná praxe v akreditovaném psychoterapeutickém školícím za ízení  

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem léka ská psychoterapie. 
11 

z toho 
za ízení s akreditací I. typu  10 

za ízení s akreditací II. typu  1 

stáž v akreditovaném za ízení II. typu v oboru psychiatrie. 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem psychiatrie. 
1 

 
ást II. 

2.2 Teoretická ást vzd lávacího programu 

a) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, seminá e Po et 

kurz Systematická psychoterapie 120 hodin 

kurz Léka ská psychoterapie 40 hodin 

Ú ast na teoretickém kazuisticky orientovaném seminá i po ádaném 
pracovišt m akreditovaným pro teoretickou ást. Alespo  jednou povinn  
s aktivní ú astí. 

4× 
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b) ú ast na vzd lávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:  

b1) všechny níže uvedené kurzy pro léka e, kte í byli za azení do nástavbového 
oboru bez absolvování níže uvedených kurz ,  
b2) kurzy Léka ská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky  
a komunikace a Radia ní ochrana pro léka e, kterým uplynulo od absolvování 
t chto kurz  více než 5 let 
b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a lé ba závislostí  
pro léka e, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let  

Kurzy Po et hodin 

kurz Léka ská první pomoc  20 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  12 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a lé ba závislostí  4 

kurz Radia ní ochrana  4 
 

Pokud školenec absolvoval kurzy dle ásti II. b) v rámci specializa ního vzd lávání 
a neuplynula platnost t chto kurz , neabsolvuje je v rámci nástavbového oboru. 

 

3    Rozsah a obsah požadovaných teoretických znalostí  
      a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech 
v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon  a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby 
ú astník vzd lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po praktické stránce.  

 
3.1 Teoretické znalosti 

Teoretické znalosti se získávají absolvováním povinných kurz  „Systematické 
psychoterapie“, a „Léka ská psychoterapie“, vlastním studiem literatury a povinnou ú astí na 
kazuistických seminá ích, ú astí na jiných vzd lávacích akcích. Znalosti získané b hem 
základního specializa ního vzd lávání v psychiatrii nebo jiném klinickém oboru medicíny, 
musí léka  v rámci p ípravy na výkon praxe psychoterapeuta rozší it a prohloubit; p ípadn  
nov  získat, tyto teoretické znalosti: 

Z oboru psychoterapie 

Obecná psychoterapie:  

1. Definice, p edm t, cíle, metody, základní p edpoklady a charakteristiky psychoterapie. 

2. Historie psychoterapie a sou asné sm ry v psychoterapii. 

3. Indikace pro psychoterapii v klinické praxi. 

4. Ú inné faktory individuální a skupinové psychoterapie. 
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5. Psychoterapeutický vztah a pracovní aliance, p enos a protip enos. 

6. Motivace, náhled a zm na v psychoterapii. 

7. Psychoterapeutický proces, iniciace, propracování a ukon ení lé by. 

8. Individuální psychoterapie. 

9. Skupinová psychoterapie. 

10. Terapeutická komunita, její principy a praktické vedení. 

11. Psychoedukace, indikace a praktické vedení p ístup. 

12. Párová terapie, indikace a praktické vedení. 

13. Rodinná psychoterapie, indikace a praktické vedení. 

13. Etické principy v psychoterapii. 

14. Výzkum v psychoterapii, význam, metody, na d kazech založená psychoterapie. 

15. Výcvik v psychoterapii, význam, metody, kompetence. 

16. Vztah psychoterapie a farmakoterapie. 

17. Negativní efekty psychoterapie a psychogenní iatrogenie v psychoterapii. 

18. Psychoterapie provád ná distan n  (po telefonu nebo online): pravidla a rizika. 

19. Supervize, intervize, kasuistické seminá e. 

20. On-line psychoedukace, psychoeduka ní programy, možnosti a meze psychoterapie on-line. 

 

Specifické p ístupy v psychoterapii: 

1. Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie, terapie zam ená na p enos, mentaliza ní  

    terapie. 

2. Dynamická a interpersonální psychoterapie. 

3. Katatymn -imaginativní psychoterapie, použití imaginace v psychoterapii. 

4. Rogersová (na osobu zam ená) psychoterapie, psychoterapie zam ené na emoce. 

5. Humanistická a existenciální psychoterapie, logoterapie, existenciální analýza. 

6. Gestalt terapie. 

7. Transak ní analýza. 

8. Hypnotická psychoterapie, klasické a Eriksonovské p ístupy. 
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9. Kognitivn  behaviorální terapie, dialekticko-behaviorální terapie, schematerapie, ACT. 

10. Relaxa ní terapie a na všímavost zam ené terapie, druhy relaxace. 

11. Strategická komunika ní terapie a rodinná terapie. 

12. Systemická a rodinná terapie a narativní psychoterapie. 

13. Integrativní p ístupy v psychoterapii. 

14. Psychodrama a dramaterapie. 

15. Arteterapie, muzikoterapie a psychogymnastika. 

16. Psychoterapeutická práce se sny a imaginací. 

17. Psychoterapeutické poradenství, indikace, smysl a postupy. 

18. Motiva ní rozhovor, filosofie, indikace a praktické vedení. 

19. Krátká intervence. 

20. Psychoedukace individuální a rodinná. 

21. Nácvikové metody v psychoterapii. 

22. Krizová intervence. 

 

Speciální psychoterapie: 

1. Psychoterapie u psychotických poruch. 

2. Psychoterapie u afektivních poruch. 

3. Psychoterapie u akutní reakce na stres a u poruch p izp sobení. 

4. Psychoterapie u fobických a úzkostných poruch. 

5. Psychoterapie u obsedantn -kompulsivní poruchy. 

6. Psychoterapie posttraumatické stresové poruchy a dalších poruch souvisejících s traumatem. 

7. Psychoterapie disociativních a konverzních poruch. 

8. Psychoterapie somatoformních poruch a nadm rných obav o zdraví, dysmorfofobie  
a hypochondrické poruchy. 

9. Psychoterapie poruch p íjmu potravy a obezity. 

10. Psychoterapie závislostí na návykových látkách. 

11. Psychoterapie sexuálních dysfunkcí. 
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12. Psychoterapie u poruch sexuálního vývoje. 

13. Psychoterapie specifických poruch osobnosti. 

14. Psychoterapie u psychosomatických onemocn ní. 

15. Psychoterapie a psychoterapeutické poradenství u závažných t lesných onemocn ní. 

16. Psychoterapie u pervazivních poruch v d tském v ku. 

17. Psychoterapie emo ních poruch v d tství. 

18. Psychoterapie poruch chování v d tství a adolescenci. 

19. Psychoterapie v p ípad  suicidálního rizika. 

20. Psychoterapie traumatizovaného dít te. 

21. Psychoterapie psychosomatického onemocn ní v d tství a dospívání. 

22. Psychoterapie dít te se závažným t lesným onemocn ním nebo handicapem. 

23. Psychoterapie senior . 

24. Psychoterapie u umírajících. 

Z ostatních oblastí 

 
1. Základní znalost o reakci pacienta na t lesné onemocn ní (postoj k nemoci, kognitivní 

reprezentace nemoci, locus of control, vnímaná vlastní ú innost; placebo, nocebo). 

2. Vliv stigmatizace a sebestigmatizace. 

3. Znalosti o vztahu psychofarmakologie a psychoterapie, vlivu farmakoterapie, indikace 
kombinované lé by, výhody a nevýhody kombinace, vliv placeba. 

4. Znalost o možném vlivu biologických nefarmakologických terapeutických postup  
v psychiatrii na psychoterapii. 

5. Základní p ehled princip  a postup  psychosociální rehabilitace lidí s duševními 
poruchami, možnosti a meze psychoterapie p i psychosociální rehabilitaci. 

6. Vývojová psychologie a psychoterapie. 

 

3.2 Odborné praktické znalosti a dovednosti 
 

 Znát indikace a omezení volby psychoterapie u psychiatrických i somatických 
onemocn ní. 

 Indikovat nebo nedoporu it terapeutický p ístup i sm r specifické psychoterapie  
u konkrétního pacienta. 

 Formulovat p ípad pacienta (konceptualizace p ípadu) zp sobem, který umož uje 
navrhovat specifickou psychoterapii. 
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 Volit adekvátní diagnostické nástroje vhodné pro stanovení indikací pro psychoterapii  
a hodnocení jejího efektu. 

 Znát negativní efekty psychoterapie a zp soby, jak se jim vyhnout nebo je ešit. 

 Základní znalosti týkající se sebereflexe a etické reflexe propojené s vlastní sebezkušeností  

 Rozum t výsledk m psychologického vyšet ení a na jejich základ  vytvo it terapeutický  
a rehabilita ní plán. 

 Navázat a udržovat psychoterapeutický kontakt s pacientem, partnery nebo rodinou.  

 Dojednat psychoterapeutický kontrakt. 

 Systematicky psychoterapeuticky vést pacienta v rámci psychoterapeutického sm ru, 
v n mž je psychoterapeut vyškolen. 

 Zvládat zm ny, krize a práci s traumatem. 

 Ukon it psychoterapii, p ipravit pacienta na budoucnost strategiemi prevence relapsu. 

 Hodnotit a m it výsledky psychoterapie. 

 Erudovan  indikovat a poskytovat kombinaci psychoterapie a farmakoterapie. 

 Indikovat a p ipravit rehabilita ní psychoterapeutický nebo psychosociální plán. 

 Využívat supervizi, intervizi a kritické hodnocení. 

 Spolupracovat s kolegy ostatních obor . 

 P istupovat k pacient m s ohledem na zásady etiky v psychoterapii. 
 

3.3 Seznam požadovaných výkon   

 
O provedených výkonech je veden záznam podepsaný školitelem. Potvrzené výkony 

musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. P edpokládá se absolvování nebo asistence 
(„koterapeut“) u takového po tu výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak  
po teoretické, tak i po praktické stránce.  
 

Minimální po ty výkon   

Výkon Po et 

Komplexní i cílené vyšet ení se záv rem relevantním pro plánování a vedení 
psychoterapie. 

5 p ípad  

Systematická individuální psychoterapie u pacienta s potížemi z oblasti 
úzkostných poruch v rozsahu alespo  deseti sezení. 

3 p ípady 

Systematická individuální psychoterapie u pacienta s potížemi z oblasti 
afektivních poruch v rozsahu alespo  deseti sezení. 

3 p ípady 
 

Systematická individuální nebo skupinová psychoterapie nebo individuální 
psychoedukace u pacienta s potížemi z oblasti psychotických poruch v rozsahu 
alespo  p ti sezení v rozsahu minimáln  šesti týdn . 

3 p ípady 

 

Systematická individuální nebo skupinová psychoterapie u pacienta s potížemi 
z oblasti závislostí v rozsahu alespo  deseti sezení. 

3 p ípady 

Psychoterapeutická práce s rodinou nebo psychoedukace rodiny. 5 sezení 
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Aktivní ú ast na skupinových a/nebo komunitních sezeních vedených 
kvalifikovaným psychoterapeutem v kontinuit  – systematická ú ast. 

20 sezení 

 

4    Všeobecné požadavky 

 
Absolvent nástavbového programu Léka ská psychoterapie musí obsáhnout tyto 

znalosti:  

Právní problematika ve zdravotnictví:  

 Právní problematika, organizace systému zdravotní pé e. Zdravotnická legislativa.  

 Znalost právních p edpis  Evropské unie, p edpis  vydávaných Ministerstvem 
zdravotnictví, Ministerstvem životního prost edí, pop . jinými ú ady státní správy ve 
vztahu k oblasti zdravotnictví. 

 Schopnost organiza n  vést a plánovat provoz n kterého typu psychoterapeutického 
odd lení, sanatoria i za ízení a koordinovat jeho práci s ostatními zdravotnickými 
pracovišti a poskytovat jim konsiliární služby.  
 

Spolupráce: 

Absolvent nástavbového kurzu Léka ská psychoterapie: 

 musí znát problematiku pacient  a pot eby léka  klinických obor , pro n ž pracuje, 

 dosáhne pot ebné úrovn  schopností pro komunikaci s pacienty, p íbuznými  
i spolupracovníky,   

 dovede zvládat spolupráci s odborníky jiných zdravotnických obor , se za ízeními sociální 
pé e a ve ejnými institucemi. Má osvojeny základní pedagogické dovednosti a dokáže se 
aktivn  podílet na výuce klinických psycholog , léka  a ošet ovatelského personálu 
a školit v oboru psychoterapie, 

 má základní znalosti posudkového a revizního léka ství, léka ské etiky, právních p edpis  
platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví. 

Dokumentace: 

 Dle vyhlášky . 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška . 98/2012 
Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh láze ského lé ení, 
hlášení onkologické, hlášení n kterých infek ních nemocí, hlášení o pracovním úrazu, 
hlášení nežádoucího ú inku lé ivých p ípravk , náležitosti léka ské zprávy, dokumentaci 
pro pot eby pojiš oven, 

 osvojí si provozní a administrativní innosti a management týmové práce, 

 osvojí si základy po íta ové techniky jako prost edku pro ukládání a vyhledávání dat, 
odborných informací a komunikace.  
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5    Hodnocení pr b hu vzd lávání v nástavbovém oboru 

 
Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném za ízení. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 

 školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti školence a svá hodnocení zapisuje do pr kazu odbornosti v 
šestim sí ních intervalech. V záv ru vzd lávání školitel zapíše celkové 
hodnocení školence, jeho schopnosti využívat strukturované sebezkušenosti p i 
práci s pacientem nebo rodinou a jeho schopnosti pracovat pod klinickou 
supervizí, a doporu í p istoupení k záv re né zkoušce. 

b) P edpoklady k p ihlášení k záv re ní zkoušce nástavbového oboru 

 absolvování požadované praktické a teoretické nápln  vzd lávacího programu, 
písemn  zhodnocené a potvrzené školitelem s odbornou, specializovanou nebo 
zvláštní odbornou zp sobilostí, 

 schopnost využívat strukturovanou sebezkušenost v terapeutickém vztahu a 
schopnost samostatn  provád t psychoterapii ov ená klinickou supervizí,  

 spln ní požadovaných výkon  schválených školitelem, obhájení p edepsaných 
diagnostických a psychoterapeutických p ípad , 

 p edložení psychoterapeutické kazuistiky supervidovaného p ípadu nebo 
p ípad  dlouhodobé, st edn dobé nebo  krátkodobé systematické psychoterapie 
v celkovém rozsahu 70 hodin práce s klientem. Kazuistiky budou o rozsahu 
alespo  15 normostran, 

 p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech, 

 p edložení seznamu p edepsaných výkon , 

 potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí 
(viz tab. ást II.). 

c) Vlastní záv re ná zkouška 

 teoretická ást – 3 odborné otázky:  

– obecná psychoterapie, 

– specifické p ístupy v psychoterapii, 

– speciální psychoterapie. 

 praktická ást – obhajoba písemn  vypracované kazuistiky. 
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6    Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání   
v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou 
zp sobilost  

 
Léka -psychoterapeut po absolvování nástavbového oboru Léka ská psychoterapie 

získává zvláštní specializovanou zp sobilost a má odborné schopnosti, znalosti a dovednosti, 
které jej oprav ují poskytovat specializovanou psychoterapeutickou pé i pacient m ve všech 
typech zdravotnických za ízení, ve státním i nestátním sektoru. Pracuje na samostatném 
pracovišti nebo ve zdravotnickém týmu ur itého léka ského oboru, je p ipraven organiza n  
ídit a plánovat provoz takového pracovišt . Je seznámen se zásadami poskytování zdravotní 

pé e. Ve své innosti vychází ze svých odborných znalostí a dovedností a z etických zásad 
psychoterapeutické pé e. 

 
Absolvent je zp sobilý samostatn  poskytovat  specializované psychoterapeutické výkony ve 
zdravotní pé i, zejména: 

• kvalifikovaná individuální systematická psychoterapie n kterým z obecn  uznaných 
psychoterapeutických postup , 

• kvalifikovaná skupinová systematická psychoterapie n kterým z obecn  uznaných 
psychoterapeutických postup , 

• kvalifikovaná aplikace systematické psychoterapie v rámci komunity n kterým z obecn  
uznaných psychoterapeutických postup , 

• kvalifikovaná psychoterapie v malé skupin  len  rodiny n kterým z obecn  uznaných 
postup , 

• emergentní psychoterapie.  
 

7    Charakteristika akreditovaného za ízení 

 
Vzd lávání v nástavbovém oboru zajiš uje poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná 

právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo ud lilo akreditaci (dále jen „akreditované 
za ízení). Akreditované za ízení zajiš ující výuku školenc  musí zajistit školenci absolvování 
vzd lávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce a dále umožn ní 
studia a pobytu v jiném akreditovaném za ízení, které m že poskytovat ást p ípravy, která není 
dostupná ve vlastním akreditovaném za ízení.  

Požadavky na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb poskytovatele 
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 99/2012 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,  
o požadavcích na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb a další požadavky pro 
pot eby vzd lávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.  

Požadavky na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení 
poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 92/2012 Sb., ve zn ní pozd jších 
p edpis , o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení a 
kontaktních pracoviš  domácí pé e a další požadavky pro pot eby vzd lávání v nástavbovém 
oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2. 
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Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení nebo prodloužení akreditace je vzd lávací plán, 
který vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona . 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným 
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované za ízení nezajiš uje 
nápl  vzd lávacího programu samo). 

 
7.1 Akreditované za ízení (AZ) I. typu 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má zvláštní specializovanou zp sobilost v oboru léka ská 
psychoterapie a min. 1 rok praxe od získání zvláštní specializované 
zp sobilosti a s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele 
zdravotních služeb.  

 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  
profesním životopisem a p ehledem svých odborných  
a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. 

 Pom r školitel/školenec – 1:3. 

 Školitel pracuje u daného poskytovatele s minimálním úvazkem 0,5. 

 V psychoterapeutickém za ízení pracuje minimáln  jeden odborný 
zdravotnický pracovník (léka  nebo klinický psycholog) s dokon eným 
vzd láním v psychoterapii, s úvazkem min. 0,5). 

Spektrum 
požadavk , 

výkon , 
inností 

 AZ má smluvn  zajišt né provád ní systematické psychoterapie. 

 AZ vykazuje minimáln  50 výkon  systematické psychoterapie 
m sí n . 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 V za ízení probíhá psychoterapeutická diagnostika a indikace vhodné 
psychoterapeutické lé by. 

 V za ízení probíhá pravidelná reflexe jednotlivých 
psychoterapeutických aktivit (intervize, kazuistické porady i 
supervize). 

 
7.2 Akreditované za ízení (AZ) II. typu 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má zvláštní specializovanou zp sobilost v oboru léka ská 
psychoterapie a min. 1 rok praxe od získání zvláštní specializované 
zp sobilosti a s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele 
zdravotních služeb.  

 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  
profesním životopisem a p ehledem svých odborných  
a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. 

 Pom r školitel/školenec – 1:3. 

 V psychoterapeutickém za ízení pracují minimáln  dva odborní 
pracovníci (léka i nebo klini tí psychologové) s dokon eným 
vzd láním v psychoterapii.  

 Další personál je vedle standardních vzd lanostních požadavk  
vybírán s ohledem k zájmu o systematickou psychoterapii  
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a vzd lávání se v ní.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Sou ástí individuálního lé ebného plánu je dostate ná míra 
participace pacienta. Stav pacienta dovoluje a otevírá možnost použít 
systematickou psychoterapii jako zásadní sou ást komplexní lé by. 

 Sou ástí psychoterapeutického pracovišt  je psychoterapeutický 
program. Psychoterapeutický program je soustava diagnostických  
a lé ebných postup , technik, metod a výkon , který je vypracován 
terapeutickým týmem podle povahy onemocn ní a potíží pacienta. 
Psychoterapeutický program sestává z individuálních a skupinových 
forem systematické psychoterapie a rodinné terapie. 

 Na psychoterapeutickém pracovišti probíhá pravidelná reflexe 
jednotlivých psychoterapeutických aktivit (intervize i kazuistické 
porady a supervize) a plánování (operativní porady). 

 Vedení pracovišt  podporuje multidisciplinární fungování týmu. 

 Jedná se o odd lení psychiatrické nemocnice, pracovišt  
psychiatrického odd lení všeobecné nemocnice, denní 
psychoterapeutický stacioná  i ambulantní za ízení. 

 V za ízení p evažují psychoterapeutické innosti nad ostatními 
lé ebnými postupy. 

 V psychoterapeutickém za ízení probíhá psychoterapeutická 
diagnostika a indikace vhodné psychoterapeutické lé by. 

 

Obsah a rozsah stáže na akreditovaném pracovišti II. typu 

 
Školenec na akreditovaném psychoterapeutickém pracovišti II. typu absolvuje alespo  1 m síc, 
každodenního provozu jako hostující len týmu a ú astní se provozu v maximální možné mí e 
(jako koterapeut). B hem dvanácti m síc  plní požadované výkony, viz Seznam požadovaných 
výkon . 
 

8    Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální 
zabezpe ení a technické a v cné vybavení pro jejich realizaci  
– charakteristika 

 
8.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená neodkladná 
resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).  

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  
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Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, 
inhala ní trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, astma cardiale, 
edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, 
diferenciální diagnóza., terapeutické postupy, principy um lé plicní ventilace. 

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA 
(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické 
p ístupy. 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, kon etin, 
polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady ATLS (Advanced 
Trauma Life Support). 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 

Hromadné postižení zdraví/osob, základy ešení v p ednemocni ní a asné nemocni ní 
neodkladné pé i (PNP a NNP). 

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová p ipravenost zdravotnické záchranné služby 
(ZZS) a zdravotnických za ízení (ZZ). 

Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 

Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 

Praktická výuka. 

Celkem 20 hodin, nebo e-learning 

Znalosti získané v kurzu se ov ují po ukon ení testem. 
 

Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Léka ská první pomoc 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru 
urgentní medicíny a praxí nejmén  5 let v oboru, nebo se specializovanou zp sobilostí 
v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejmén  5 let, pop ípad  se 
specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice. 

 Garant kurzu má specializovanou zp sobilost v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu 
povolání léka e v oboru specializace.

Technické vybavení  

 U ebna pro teoretickou výuku. 

 U ebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respira ních a ob hových k 
objektivizaci ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC 
a záv re né vyhodnocení. 

 Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, 
laryngeálního tubusu, laryngeální masky, v etn  intuba ní a r znými technikami 
tracheální intubace, 

V STNÍK MZ R        ČÁSTKA 7/202232



 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí v etn  novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis interna), vena femoralis a r zné techniky intraoseálního 
p ístupu, 

- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie  
a elektroimpulzoterapie. 

 Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí.

 

8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  

P edm t 

Legislativa. 

Základní právní p edpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie. 

Organizace poskytování zdravotních služeb a ízení zdravotnictví. 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí pé e). 

Poskytování zdravotní pé e bez souhlasu, omezovací prost edky. 

Povinná ml enlivost zdravotnických pracovník . 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací. 

Náležitá odborná úrove  (lege artis). 

Stížnosti ve zdravotnictví. 

Právní odpov dnost léka e a poskytovatele zdravotních služeb. 

Poskytování zdravotní pé e v Evropské unii a p eshrani ní zdravotní pé e. 

Systém ve ejného zdravotního pojišt ní. 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojišt ní. 

Plátci zdravotního pojišt ní, práva a povinnosti pojišt nc . 

Systém úhrad zdravotní pé e. 

Systém sociálního zabezpe ení a léka ská posudková služba. 

Nemocenské pojišt ní. 

D chodové pojišt ní. 

Sociální pomoc a sociální služby. 

Léka ská etika. 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovník . 

Základní principy a etické zásady. 

Etické problémy sou asné medicíny. 
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Komunikace ve zdravotnictví. 

Základní principy a specifika. 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými. 

Krizová komunikace. 

Celkem 12 hodin, nebo e-learning 

 

Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace 

Personální zabezpe ení 

 Minimáln  2 lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, 
s vysokoškolským vzd láním v oboru právo v magisterském studijním programu na 
vysoké škole v eské republice nebo na vysoké škole v zahrani í, pokud je takové 
vzd lání v eské republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického 
práva v délce alespo  5 let. Lekto i zdravotnického práva dokládají p ehled publika ní 
innosti za posledních 5 let a pedagogickou innost.  

 Sou ástí lektorského týmu musí být lekto i s ukon eným vysokoškolským vzd láním 
p íslušného zam ení a odbornou praxí nejmén  5 let v oblasti p ednášeného tématu 
(etika, komunikace a sociální zabezpe ení).

Technické vybavení  

 U ebna pro teoretickou výuku.

 

8.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek  (dále 
jen „NL“) a lé ba závislostí 

P edm t 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 

P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností. 

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách 
jednotlivých medicínských obor , možnosti prevence. 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé. 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 

Záv r kurzu, shrnutí. 

Celkem 4 hodiny, nebo e-learning 
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Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého 
užívání návykových látek a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí nebo zvláštní 
specializovanou zp sobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, 
pop ípad  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice. 

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku. 

 

 8.4 Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t 

Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Riziko nádorových a d di ných onemocn ní. Veli iny a jednotky 
používané pro pot eby radia ní ochrany. Koncepce radia ní ochrany, základní principy 
radia ní ochrany, legislativní rámec léka ského a neléka ského ozá ení.  

Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický charakter 
léka ského ozá ení, radia ní ochrana pacient . Léka ská pomoc fyzickým osobám 
ozá eným p i radia ní mimo ádné události. Radiologická událost, p í iny a možné následky. 

Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  ionizujícího zá ení – 
význam indika ních kritérií (V stník MZ). Výb r optimální zobrazovací metody. 
Zobrazovací modality využívající neionizující zá ení. Informování pacient . 

Úloha aplikujících odborník  a optimalizace radia ní ochrany (radiologické standardy, 
diagnostické referen ní úrovn ). Ozá ení d tí, t hotných a kojících žen (specifika, opat ení, 
zd vodn ní). Velikosti dávek pacient  pro typické radiologické postupy. 

Celkem 4 hodiny, nebo e-learning 

 

 Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v 
oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní léka ství, nukleární medicína a radia ní 
onkologie. 

 Radiologi tí fyzici se specializovanou zp sobilostí. 

 Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyu ovanému 
tématu.

Technické vybavení

 U ebna pro teoretickou výuku. 
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8.5 Program kurzu Systematická psychoterapie 

P edm t Po et hodin 

Teorie psychoterapeutického sm ru 

120 hodin 

Obecná psychoterapie:  

1. Definice, p edm t, cíle, metody a indikace psychoterapie. 

2. Sou asné sm ry v psychoterapii. 

3. Ú inné faktory a negativní efekty v psychoterapii. 

4. Psychoterapeutický vztah a pracovní aliance, p enos a protip enos. 

5. Motivace, náhled a zm na v psychoterapii. 

6. Psychoterapeutický proces, iniciace, propracování a ukon ení  

    lé by. 

7. Individuální a skupinová psychoterapie a terapeutická komunita. 

8. Psychoedukace, indikace a praktické vedení p ístup. 

9. Párová a rodinná terapie, indikace a praktické vedení. 

10. Etické principy a výzkum v psychoterapii. 

11. Výcvik a supervize v psychoterapii, význam, metody, 
kompetence. 

12. Psychoterapie a psychoedukace provád ná distan n  (po telefonu 
nebo online): pravidla a rizika. 

 
Speciální psychoterapie: 

1. Psychoterapie u psychotických poruch. 

2. Psychoterapie u afektivních poruch. 

3. Psychoterapie u akutní reakce na stres a u poruch p izp sobení. 

4. Psychoterapie u fobických a úzkostných poruch. 

5. Psychoterapie u obsedantn -kompulsivní poruchy. 

6. Psychoterapie posttraumatické stresové poruchy. 

7. Psychoterapie disociativních a konverzních poruch. 

8. Psychoterapie somatoformních poruch. 

9. Psychoterapie poruch p íjmu potravy. 

10. Psychoterapie závislostí na návykových látkách. 

11. Psychoterapie sexuálních dysfunkcí. 

12. Psychoterapie u poruch sexuálního vývoje. 

13. Psychoterapie specifických poruch osobnosti. 

14. Psychoterapie u psychosomatických onemocn ní. 

15. Psychoterapie a psychoterapeutické poradenství u závažných  

      t lesných onemocn ní. 
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16. Psychoterapie u pervazivních poruch v d tském v ku. 

17. Psychoterapie emo ních poruch v d tství. 

18. Psychoterapie poruch chování v d tství a adolescenci. 

19. Psychoterapie v p ípad  suicidálního rizika. 

20. Psychoterapie traumatizovaného dít te. 

21. Psychoterapie psychosomatického onemocn ní v d tství a  

      dospívání. 

22. Psychoterapie dít te se závažným t lesným onemocn ním nebo  

      handicapem. 

23. Psychoterapie senior . 

24. Psychoterapie u umírajících. 
 
Z ostatních oblastí: 

1. Reakce pacienta na t lesné onemocn ní (postoj k nemoci,  

    kognitivní reprezentace nemoci, locus of control, vnímaná vlastní  

    ú innost; placebo, nocebo). 

2. Vliv stigmatizace a sebestigmatizace.  

3. Vztah psychofarmakologie a psychoterapie, vliv farmakoterapie,  

    indikace kombinované lé by, výhody a nevýhody kombinace, vliv  

    placeba. 

4. Vliv biologických nefarmakologických terapeutických postup   

    v psychiatrii na psychoterapii. 

5. P ehled princip  a postup  psychosociální rehabilitace lidí  

    s duševními poruchami, možnosti a meze psychoterapie p i  

    psychosociální rehabilitaci. 

6. Vývojová psychologie a psychoterapie. 

Celkem 120 

Kurz je zakon en zkouškou. 
 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Systematická 
psychoterapie 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru psychoterapie nebo léka ská psychoterapie, 
pop ípad  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice. 

Technické vybavení  

 U ebna pro teoretickou výuku. 
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8.6 Program kurzu Léka ská psychoterapie. 

P edm t Po et hodin 

Psychoterapeutický proces. Etika v psychoterapii. 

4 

Kontrakt a terapeutické uspo ádání. 

Pr b h psychoterapie, jednotlivé fáze. 

P enos a protip enos. 

Etické aspekty psychoterapie. 

Farmakoterapie a psychoterapie. 

4 

P írodov dná a humanistická východiska. 

Principy uplatn ní "evidence based" lé ebných postup . 

P edpoklady integrace psychoterapie a farmakoterapie v klinické 
praxi. 

Formulace p ípadu v psychoterapii. 

4 

Psychoterapeutická diagnóza a u diagnóza podle klasifika ních 
systém . 

Vývojová a pr ezová konceptualizace p ípadu. 

Konceptualizace p ípadu a terapeutický vztah. 

Indikace psychoterapie ve zdravotnictví. 

4 

Psychoterapie v ambulantní pé i. 

Psychoterapie v komunitní pé i. 

Psychoterapie v l žkové psychiatrické pé i. 

Psychoterapie v konsiliární pé i. 

Supervize. 

4 

Supervizní vztah. P enos a protip enos v supervizi. 

P ístupy, techniky a strategie v supervizi. Individuální a skupinová 
supervize. 

Etické otázky klinické supervize. 

Psychoterapie d tí a adolescent . 

4 

Specifika psychoterapie u d tí. 

Uspo ádání psychoterapeutické situace, vliv rodi . 

Psychoterapie u specifických klinických problém  d tského a dorost. 
v ku. 

Dokumentace a legislativa v psychoterapii. 

4 Vedení dokumentace v psychoterapii. On-line psychoterapie. 

Legislativa vztahující se k psychoterapii.  
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Psychoterapie v somatické medicín  a u psychosomatických 

poruch. 

4 
Specifika psychoterapie u somaticky nemocných pacient . 

Terapeutické p ístupy u t lesn  nemocných. 

Terapeutické p ístupy u psychosomatických nemocných a 
behaviorální medicína. 

Psychoterapie u specifických klinických problém  dosp lých; senio i, 
umírání. 

8 

Celkem 40 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská psychoterapie 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se vzd láním v oboru psychoterapie nebo léka ská psychoterapie, pop ípad  se 
specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice. 

Technické vybavení  

 U ebna pro teoretickou výuku. 
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