
Posluchačům 5.cyklu Školy psychoterapeutické teorie SUR 

Praha 13.1.2020 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

Na začátku roku 2020 se na vás obracím s následujícím sdělením: 

(1) Všichni, kteří aktivně končí 5.cyklus Školy psychoterapeutické teorie SUR, mají splněné 
znalostní předpoklady, které jim byly doporučené k doplnění při přijetí. Toto sdělení se týká 
všech, kteří se budou hlásit k závěrečným zkouškám. Žádné zvláštní potvrzení pro přijetí 
k závěrečné zkoušce nebude vyžadované.   

(2) Závěrečné zkoušky 5.cyklu Školy se budou v r. 2020 konat v dubnu a v říjnu. Termíny 
budou vyhlašované na www.sur.cz , dubnový termín nejpozději do konce ledna. Prosím, mějte 
na paměti, že závěrečná práce musí být odevzdána 2 měsíce předem; protože dubnový termín 
zkoušky ještě není dohodnutý, stanovím termín odevzdání závěrečné práce na 15.února 
nejpozději. Připomínám, že než začnete psát, měli byste mít ode mne schválenou anotaci 
(zatím mám teprve čtyři) – takže pokud chcete jít na zkoušku v dubnu, je svrchovaný čas!  

(3) Zkušební řád 5.cyklu Školy v bodu 1-Podmínky sděluje: „Posluchač musí přistoupit k 
závěrečné zkoušce nejpozději do 10 let po ukončení cyklu.“ To se nemění, správní rada 
institutu SUR vám ale adresuje důrazné doporučení se zkouškami neotálet a přistoupit k nim 
během r. 2020 a 2021. Zkoušková kapacita bude přizpůsobená počtu přihlášených. O pozdější 
termín bude třeba individuálně požádat a zdůvodnit.  

(4) Někteří z vás nemají ještě odevzdané kasuistiky tzv. průběžné a případně též kompenzační 
úkoly k tématům, na kterých jste chyběli. Důrazně doporučuji dát si to do pořádku co nejdříve, 
T=30.6.2020, později z vážných důvodů opět na individuální žádost.  

(5) Tento bod se již netýká Školy SUR, ale toho, co následuje po ní, tj. podmínek ukončení 
komplexního programu psychoterapeutického vzdělávání institutu SUR.   Až dosud stačilo, že 
o vystavení tzv. velkého certifikátu SUR požádáte správní radu institutu s doložením 
absolvování všech tří pilířů – sebezkušenostní výcvik, teoretické vzdělávání a minimálně 100 
hodin kvalifikované supervize u uznatelných supervizorů. To se nyní nezbytně mění podle 
závazných požadavků certifikace České asociace pro psychoterapii (ČAP, 2017) a akreditace 
České psychoterapeutické společnosti (ČPTS, 2019). Ukončení vedle předložení všech výše 
zmíněných dokladů bude vyžadovat vaši účast v závěrečném kolokviu, kde předložíte a 
obhájíte supervidovanou kasuistiku před komisí, jejíž členem bude také delegát jedné 
z národních zastřešujících organizaci (ČAP nebo ČPTS), případně zástupce jiného jimi 
legitimizovaného výcvikového institutu.  Všechny instituty už takovou „tečku za závěr“ dávno 
mají a správní rada institutu SUR rozhodla, že se to bude týkat i vás. Na poslední výuce Školy 
5 jsem o tom informoval.   Na www.sur.cz to ještě není, ale brzy bude.  

(6) Supervize: prosím, starejte se o to, abyste naplňovali dosavadní podmínky supervize, které 
jsou uveřejněné na www.sur.cz , zejména dbejte na uznatelnost svých supervizorů, na 
uznatelnost pro zdravotnictví a mimo zdravotnictví, a na pravidlo „uznáváme supervizi 
absolvovanou nejdříve v posledním roce sebezkušenostního výcviku“. Supervizní pilíř má nyní 
v agendě místopředsedkyně správní rady institutu SUR, PaedDr. Martina Richterová 
Těmínová (mail: teminova@sananim.cz );   prosím neváhejte se na ni obracet.  Za supervizní 
pilíř ve správní radě SUR dlouho nebyl nikdo přímo zodpovědný, většinu záležitostí jsem řešil 
sám, takže jsem vděčný za úlevu. 

Zdravím a přeju vše dobré v roce 2020!  

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. 
Institut SUR - 1.místopředseda, vedoucí 5. cyklu Školy SUR 
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