
 
Institut postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví 

Ruská 85, 100 05 Praha 10 

ZÁPIS Z PORADY Č. 6 

KOMISE PRO SCHVALOVÁNÍ 

PSYCHOTERAPEUTICKÝCH VÝCVIKŮ 

13. 12. 2022 od 14:00 hod 
 

Přítomni: 

Mgr. Michal Pernička Ph.D. (MP), PhDr. Pavel Král Ph.D. (PK), PhDr. Helena Strnadlová (HS), 

MUDr. Přemysl Suchomel (PS), PhDr., MUDr. Juraj Rektor (JR), Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, 

CSc. (JPP), PhDr. Ing. Marie Lhotová (MH), PhDr. Dagmar Konečná (DK), Bc. Andrea Glendová 

(AG) 

Nepřítomni: 

MUDr. Olga Kunertová (OK), Mgr. Jan Kulhánek (JK) 

Program jednání: 

 

1) Úvod 
 

 MP přivítal všechny přítomné a zahájil poradu 

 shrnul proces schvalování žádostí o prodloužení platnosti stávajících akreditací – 20 institutů tuto 

možnost využilo a zažádalo si o prodloužení, všichni zaplatili administrativní poplatek 500,- Kč a 

dostali vyrozumění o rozhodnutí komise pro schvalování komplexních vzdělávacích programů 

v psychoterapii o získání prodloužení schválení pro zahájení výcvikových programů podle již 

schváleného vzdělávacího programu do 31. 12. 2023 

 

2) Schvalování žádostí o dílčí změny v akreditovaných výcvicích: 
 

a) Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 

 žádost o schválení nového trenéra pracujícího ve dvojici s trenérem klinikem 

 hlasování proběhlo již dříve per rollam, žádost byla schválená 
 

b) Gestalt s.r.o. 

 žádost o schválení nového supervizora 

 hlasování proběhlo již dříve per rollam, žádost byla schválená 
 

c) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii 

 žádost o schválení 4 nových supervizorů a trenérů 

 na základě posouzení komise MP požádá ČSKIP o doplnění podkladů ke schválení, poté komise 

rozhodne per rollam   
 

3) Schvalování žádosti o komplexní výcvikový program: 
 

a) DIALOG – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii 

 Výsledek hlasování:    Pro:   6     Proti:   0     Zdrželi se:   2 
 

b) Hérmes Group, s.r.o. 

 opětovné posouzení starší žádosti o schválení po doplnění požadovaných informací 

 hlasování proběhlo již dříve per rollam, žádost byla schválená 
 

c) INCIP 

 opětovné posouzení starší žádosti o schválení po doplnění požadovaných informací 

 na základě posouzení Komise pro schvalování psychoterapeutických výcviků zaslal MP institutu 

výzvu ke znovuvyplnění žádosti, včetně doložení CV a certifikátů o vzdělání všech lektorů a 

supervizorů tak, jak je nastavují Kritéria 
 

 



4) Úkoly 

 příprava na implementaci nových kritérií pro schvalování komplexních programů v psychoterapii 

pro zdravotnictví 

 AG dodá do tabulky IPVZ nově schválené výcviky 

 AG prověří u IT problém s mailovou adresou schvalovaci.komise@ipvz.cz 

 podpis pod jednací řád a ceník od paní ředitelky IPVZ – zajistí PK po schválení nových kritérií, aby 

vše bylo v souladu 
 

5) Termín zasedání komise 

 termín zasedání komise určen na 13. 6. 2023 ve 14:00 hod., místo setkání: Praha, IPVZ 

 termín pro zasílání žádostí o schválení komplexních výcvikových programů určen do 15. 3. 2023 

 termín dalšího zasedání komise určen na 12. 12. 2023 ve 14:00 hod., on-line 

 termín pro zasílání žádostí o schválení komplexních výcvikových programů určen do 15. 9. 2023 

 

 

 

Zápis vyhotovil a verifikoval: 

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

Dne: 4. 1. 2023   13. 1. 2022 
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