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Vyhlášení přijímacího řízení  

Správní rada institutu SUR vyhlašuje přijímací řízení do 6. cyklu teoretického 
vzdělávání v psychoterapii (Škola psychoterapeutické teorie SUR).  

Teoretické vzdělávání je součástí programu komplexního vzdělávání institutu SUR, 
který je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) a schválen pro 
zdravotnictví spojenou komisí České psychoterapeutické společnosti, České 
psychiatrické společnosti a Asociace klinických psychologů ČR.  

Přihlašovat se mohou absolventi sebezkušenostního výcviku ve výcvikových 
komunitách SUR nebo jejich frekventanti, nejdříve po ukončení 2.roku výcviku.  

6. cyklus začne v únoru 2020 a je rozvržený na dobu 3 a 1/3 roku s ukončením 
počátkem roku 2023. Celkem proběhne 10 víkendových seminářů (únor, květen, 
listopad), cena za jeden víkendový seminář je stanovena orientačně na 2500-3000 Kč 
(v závislosti na počtu přijatých a ceně nájmu posluchárny).  

Škola psychoterapeutické teorie SUR je zaměřená na specifická témata související s 
obsahem a orientací sebezkušenostního výcviku SUR a nebude opakovat témata z 
VŠ studia. V tomto uplatňujeme požadavky tzv. znalostních předpokladů podle 
Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Je proto důležité, abyste v přihlášce 
podrobně a poctivě vyplnili část, která se týká vašeho předchozího vzdělání, jeho 
obsahu a absolvovaných témat.  

Přihlášky bude posuzovat pracovní skupina, ustavená ze členů správní a odborné rady 
SUR. Pracovní skupina od vás může požadovat doložení absolutoria znalostních 
předpokladů a finálně doporučit doplnění chybějících témat.  

Představu o obsahu a rozsahu Školy psychoterapeutické teorie si můžete učinit na 
základě dokumentů k předchozímu, pátému cyklu teoretického vzdělávání na 
www.sur.cz (přesný odkaz: http://sur.cz/5-cyklus/ ).  Lektory jsou členové institutu SUR 
nebo kvalifikovaní odborníci z jiných výcvikových institutů.      

Teoretické vzdělávání je zakončené zkouškou, jejíž součástí je obhajoba závěrečné 
práce. Certifikát o absolutoriu mohou získat pouze ti posluchači, kteří do termínu 
zkoušky splní jak znalostní předpoklady, tak specifická témata včetně průběžných 
písemných prací (např. psychoterapeutická kasuistika).   

Škola psychoterapeutické teorie SUR je určená především pro ty absolventy či 
frekventanty komunit SUR, kteří po absolvování komplexního programu 
(sebezkušenostní výcvik, teorie, supervize) mohou ve smyslu certifikace ČAP a 
standardů EAP získat interní kvalifikaci „psychoterapeut“ (ve zdravotnictví i mimo 
zdravotnictví) a stát se případně individuálními členy ČAP. Znamená to, že budeme 
přijímat především absolventy vysokoškolského vzdělání zdravotnického či 
humanitního (psychologického a sociálního směru), minimálně na bakalářském stupni, 
kteří většinu znalostních předpokladů splnili již během VŠ studia, případně ty, kteří 
mají perspektivu příslušné VŠ studium ukončit do konce r. 2022.  

http://www.sur.cz/
http://sur.cz/5-cyklus/


Chceme však získat přehled i o vzdělávacích potřebách těch absolventů/frekventantů 
komunit SUR, kteří tato kritéria nenaplňují, a přesto mají o teoretické vzdělávání zájem. 
Chceme jim navrhnout jiný, alternativní vzdělávací program. Prosíme proto všechny, 
kteří chtějí rozšířit sebezkušenost o určitou teoretickou erudici, aby neváhali vyplnit a 
odeslat přihlášku.   

Přihlášky prosíme zasílejte do 31. října 2019  

na e-mailovou adresu skolicka@sur.cz  .  

Vyrozumění spolu se studijním řádem a studijním plánem Školy psychoterapeutické 
teorie SUR dostanete nejpozději do Vánoc 2019. 

Za správní radu institutu SUR 
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. 
1.místopředseda, koordinátor teoretického vzdělávání  
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