
PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KOMUNITY SUR-K5 

1. Základní podmínky přijetí   

1.1. Vzdělání – práce:  

▪ Vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických, psychologických, sociálních a obdobných 
humanitních oborech 

▪ Dosud probíhající studium těchto oborů před ukončením 

▪ Absolvování VOŠ + práce v pomáhající profesi 

▪ Minimální požadavek: maturita +  práce v pomáhající profesi (výjimka se souhlasem 
správní a odborné rady Institutu SUR)    

Nestandardní kariéry budeme respektovat, bude-li k tomu důvod.  

1.2. Další kritéria: 

▪ Věk minimálně 23 let 

▪ Vlastní-osobní motivace k dlouhodobému psychoterapeutickému výcviku  
sebezkušenostního typu.   

▪ Odůvodněnost takového výcviku, perspektiva jeho využití v odborné praxi (=  
terapeutická, terapeuticko-poradenská nebo obdobná práce s lidmi, kteří mají 
problémy s duševním zdravím, se sebepojetím, mezilidskými vztahy a adaptací ve 
společném světě).     

▪ Nezbytný vlastní potenciál duševního zdraví a osobnostní zralosti, tj. nepřítomnost 
problémů a poruch, které by vyžadovaly akutní psychiatrickou nebo 
psychoterapeutickou odbornou péči.   

Prosíme, abyste nejen v posledním bodu byli upřímní a otevření vůči sobě i vůči nám: 
psychoterapeutický výcvik není společenská hra ani léčba a jeho nároky mohou  člověka 
s poruchou duševního zdraví  nebo člověka vysoce zranitelného poškodit.  

2. Přijímací řízení 

2.1 Písemné podklady 

a) Přihláška – dle formuláře (je na šířku kvůli řádku do přehledové tabulky), 

b) osobní - nestrukturovaný životopis (CV) cca 5 stran (s jiným obsahem i formou, než 
kdybyste se ucházeli o místo v bance); na závěr připojte svou  motivaci k výcviku (proč 
vůbec, proč tento výcvik, co od něj očekáváte,  k čemu vám bude dobrý…); pro 
zjednodušení agendy prosíme spojte s přihláškou, bude to na šířku, no a co. V minulosti 
mnozí posílali strukturované formální-profesní CV, což, prosíme,  nedělejte! Děkujeme, že 
nám  pošlete to, co potřebujeme, abychom vám, vašemu příběhu a vaší motivaci  
rozuměli. Zaručujeme, že vaše osobní údaje nepůjdou mimo okruh výcvikového 
týmu a v případě nepřijetí budou vymazané.        

c) doporučení odborníků z oblasti psychoterapie a příbuzných oborů (vítáno, není 
podmínkou, případně je možné přinést až k přijímacímu rozhovoru) 

Prosíme písemné podklady dodat mailem na adresu: kamil.kalina@lf1.cuni.cz  ; termín pro 
toto kolo přijímacího řízení  je 30.9. 2017.   

Přihlášky včetně osobního CV posílejte jako přílohu mailové zprávy ve formátu Word (.doc, 
docx). Označení mailové zprávy (předmět): SUR-K5_přihláška.  Označení přílohy (název 
dokumentu Word) – Příjmení na prvním místě!!! Příklad: za předpokladu, že se jmenujete 
Terezie Skřivánková, bude vaše příloha označena např. Skřivánková nebo Skřivánková 
Terezie, případně  Skřivánková nebo Skřivánková Terezie_SUR-K5_přihláška. Prosím, 

mailto:kamil.kalina@lf1.cuni.cz


neberte to jako zbytečnou prudu, přihlášek může být okolo 100  a potřebujeme se v nich 
vyznat a nějak je řadit v compu.     

2.2. Přijímací rozhovory 

Přijímací rozhovor je rozhovor jednotlivého uchazeče s 1-2 členy výcvikového týmu. Může 
předcházet  informativní skupina.  

Přijímací rozhovory budou pravděpodobně dvoukolové, v září a říjnu 2017 v Praze. 
Dostanete zvláštní pozvánku.  

Poplatek za přijímací řízení: 1000 Kč splatných na účet před přijímacím rozhovorem; číslo 
účtu se dozvíte v pozvánce.  Výcvikový tým bude  mít s přijímacím řízením spoustu práce 
a věřím, že nechcete, abychom byli na vás předem naštvaní, že to děláme zadarmo.     

2.3. Výsledek přijímacího řízení  

a) pokud nesplňujete základní kritéria, dáme vám vědět ještě před přijímacím 
rozhovorem, že  vaši přihlášku vyřazujeme; 

b) pokud výcvikový tým podle písemné dokumentace dojde k závěru, že vám výcvik 
nedoporučuje, dáme vám vědět ještě před přijímacím rozhovorem; zda se ho pak 
účastníte nebo odstoupíte, bude záležet na vašem rozhodnutí;     

c) po absolvování přijímacího rozhovoru  se dozvíte do 14. dnů o zařazení do užšího 
výběru; 

d)  o tom, zda jste definitivně byli nebo nebyli do výcviku přijati, se dozvíte po ukončení 
všech kol přijímacího řízení, s předpokladem konec října 2017.   

3. Zacházení s osobními údaji v přijímacím řízení  

Veškeré osobní údaje, které o sobě poskytnete v přijímacím řízení, podléhají naší 
profesionální mlčenlivosti a nebudou šířeny mimo okruh výcvikového týmu. 

Členové výcvikového týmu nebudou číst osobní životopisy uchazečů, s nimiž se znají 
z pracovního, studijního nebo obdobného prostředí a nepovedou s nimi přijímací 
rozhovory.  

Dokumentaci nepřijatých uchazečů  zlikvidujeme ve svých PC současně s oznámením o 
nepřijetí.   

4. Limity přijetí 

Počítáme se standardním formátem výcvikových komunit SUR: 3 skupiny po 12 členech, 
tj. 36 účastníků výcviku celkem.  

Pro zachování základního modelu genderově smíšeného světa musí být v komunitě a ve 
skupinách určité zastoupení mužů, ačkoliv mezi zájemci většinou převažují ženy, dle 
zkušeností v poměru 5:1. 

Dlouhodobý sebezkušenostní výcvik tohoto typu je náročnou investicí osobní, časovou i 
finanční. Radíme zvážit přihlášky v následujících případech, kdy bychom možná  výcvik 
spíše nedoporučili nebo pokládali pravděpodobnost přijetí za omezenou: 

▪ převažuje hledání osobního růstu   bez perspektivy či odhodlání výcvik využít také 
jako odbornou přípravu pro práci s lidmi; tuto motivaci oceňujeme, ale záměr je možné 
splnit jiným způsobem; 

▪ převažuje hledání psychoterapeutické pomoci ve vlastních problémech, léčebná 
motivace pro výcvik; je pravda, že mnohým z nás výcvik pomohl dát se osobnostně 
dohromady a zhojit vývojové šrámy, ale vždy stojí za zvážení, zda si tuto významnou 
motivaci nepřiznat a napřed nevstoupit do psychoterapie jako pacient/klient;    



▪ zájemce pracuje a hodlá nadále pracovat s lidmi např. v pozici manažera, 
administrátora, obecného pedagoga, kouče apod.; určitě  najde jiné, kratší a jinak 
zaměřené výcvikové programy, které prospějí jeho interpersonálním dovednostem; 

▪ rychlý start v nízkém věku; zejména studenti psychologie jsou pod tlakem, aby výcvik 
započali co nejdříve, ovšem příliš brzy absolvovaný výcvik na nezralém osobnostním 
terénu nemusí přinést předpokládaný výsledek - sebepoznání a zpevnění předpokladů 
k terapeutické práci s lidmi.  

Toto upozornění neznamená odrazení. Ale prosíme, neváhejte nám adresovat – třeba 
ještě před  přihláškou – svoje otázky a případné pochybnosti, rádi je zodpovíme.  

5. Zahájení výcviku 

Výcvik v komunitě SUR-K4 začne prodlouženým víkendem (pátek-neděle) v druhé 
polovině listopadu nebo v první polovině prosince 2017 mimo Prahu. Termín dolaďujeme 
a dáme včas vědět. Budou zajištěné cenově přístupné a pro práci příhodné podmínky. 

6. Na co se můžete ptát 

Několik poznámek k vašim případným otázkám: 

1. Sebezkušenostní výcvik, jaký SUR poskytuje, není trénink v metodách a 
technikách. Jeho podstatou je zažití procesu sebepoznávání a poznávání druhých 
ve skupinovém a komunitním prostoru,  což pokládáme za jádro odborné 
vybavenosti pro práci s lidskými příběhy a problémy.    Ale spoustu „technik“ taky 
odkoukáte a naučíte se.  

2. Výcviková komunita SUR-K5 nebude zaměřena na práci s určitou cílovou 
skupinou pacientů/klientů (např. uživatelé návykových látek, lidé trpící psychózou 
atd.), ani na specifické metody a přístupy (např. arteterapie, práce s tělem apod. – 
i když je budeme také využívat, není to specializace). Jde o „obecný SUR“, 
univerzálně pojatý psychoterapeutický výcvik.  

3. Komunitní týdny a prodloužené víkendy budou probíhat v nějakém 
rekreačním/školícím zařízení s příznivou cenou.  V mezidobí - tj. 2x během 
výcvikového roku - jsou víkendy, které si organizuje každá skupina samostatně, 
obvykle  na nějakém psychoterapeutickém či spřízněném pracovišti, kde jsou pro 
to podmínky, v Praze i v jiných městech. 

4. Sebezkušenostní výcvik  v komunitě  SUR-K5 v rozsahu   600 výcvikových hodin 
během pěti let   vás bude stát dle výchozí taxy 170 Kč za 1 výcvikovou hodinu cca 
100 tis. Kč. Je možné případné procentní navýšení podle inflačního indexu 
Českého statistického úřadu. V předchozí komunitě SUR-K4 jsme byli schopni   
udržet výchozí taxu po celou dobu výcviku. Přihlížíme na zdůvodněné okolností  
s redukcí 80% základní taxy. Jsme rádi, že v komunitách SUR-K můžeme nabízet 
jeden z cenově  nejvíce dostupných psychoterapeutických výcviků. – Do výcvikové 
taxy není zahrnuté ubytování a stravování při komunitních a skupinových 
setkáních, to si platí účastnici  přímo na daním místě, dbáme však na cenovou 
přijatelnost.  

5.  Další pilíře komplexního psychoterapeutického vzdělání Institutu SUR (Školička, 
supervize) jsou  placené a organizované zvlášť.  

Ostatní najdete ve Výcvikovém řádu SUR – viz  Akreditační opis SUR, příloha 5: 

http://www.sur.cz/downloads/Akreditacni%20spis%20SUR%202012.pdf  

Institut se řídí etickými směrnicemi Evropské asociace pro psychoterapii, přijaté Českou 
psychoterapeutickou společností – viz: 

http://www.sur.cz/downloads/Akreditacni%20spis%20SUR%202012.pdf


http://www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=

1  

Konec dokumentu KK 2017-06-28 
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