
            
 Kontrakt o realizaci vzdělání ve Škole psychoterapeutické teorie Institutu 

SUR 6. cyklus  
 

1. Strany kontraktu 

1) Institut pro vzdělávání v psychoterapii SUR z.s., (dále Institut SUR), zastoupený 
předsedou správní rady: Michaelem Chytrým, PaedDr. (dále „poskytovatel“) 

 
 

2) ……………………………………………………………………… (dále „příjemce“) 
 

2. Předmět a účel kontraktu 

1) Předmětem kontraktu je poskytování vzdělávání v oblasti psychoterapie jako druhý 
pilíř komplexního výcviku v psychoterapii (sebezkušenost, teoretické vzdělávání, 
supervize) poskytované Institutem SUR. Účelem je poskytnout příjemci teoretické 
vzdělání v oblasti psychoterapie v celkovém objemu minimálně 300 hodin.  

 

3. Poskytování vzdělávání 

1) Institut SUR je způsobilý k poskytování komplexního vzdělávání v psychoterapii na 
základě certifikace České asociace pro psychoterapii (ČAP) ze dne 7. 6. 2017 a 
akreditace České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J. E. 
Purkyně (ČPS) ze dne 9. 6. 2019.  

2) Rozsah teoretického vzdělávání je minimálně 300 hodin. Program zahrnuje 120 
hodin přímé výuky, 120 hodin vlastního studia a 60 hodin pro zpracování písemných 
prací. Rozsah 120 hodin přímé výuky je rozložen do 10 víkendových seminářů. 
Víkendové semináře proběhnou vždy 3x ročně - celková délka je 10 trimestrů = 3 a 
1/3 roku, v čemž nejsou započítány závěrečné zkoušky. 

3) Obsah teoretického vzdělávání je dán studijním plánem, který bude zveřejněn na 
internetových stránkách institutu (www.sur.cz) pro každý studijní rok předem, včetně 
místa konání. Studijní plán definuje teoretické okruhy, vztahující se 
k psychodynamickému směru psychoterapie, který Institut SUR představuje. 

http://www.sur.cz/


4) Vedle toho jsou definovány tzv. nutné znalostní předpoklady, tj. okruh témat, která 
tvoří základ potřebných znalostí a kompetencí k provádění psychoterapie. Tato 
témata jsou součástí výuky pregraduálních oborů humanitního a zdravotnického 
vzdělávání a nejsou v rámci studijního plánu přednášena. Výčet těchto znalostních 
předpokladů bude zveřejněn na webových stránkách SUR, včetně doporučené 
literatury a rozsahu znalosti. Tato témata jsou doporučena k samostudiu. Bez 
úspěšného splnění požadavků na znalost těchto témat, která jsou předmětem 
závěrečné zkoušky, nemůže získat příjemce osvědčení o absolvování  teoretického  
vzdělání.  

5) V rámci teoretického vzdělávání zpracovává příjemce jednak průběžně zadané 
písemné práce a následně Závěrečnou práci v rozsahu 10-15 NS. Požadavky na 
průběžné práce i na Závěrečnou práci jsou zveřejňovány na internetových stránkách 
institutu (www.sur.cz).      

6) V závěru vzdělávání skládá příjemce ústní zkoušku, včetně obhajoby své Závěrečné 
práce. Tato práce je standardně oponována nezávislým oponentem, jímž je člen 
správní nebo odborné rady či lektor SUR, který nemá s daným frekventantem 
přímou výcvikovou spojitost.  

7) K závěrečné zkoušce může přistoupit příjemce, který se zúčastnil přímé výuky v 
rozsahu alespoň  80 % z jejího objemu, naplnil požadavky zadaných písemných 
prací a odevzdal Závěrečnou práci v požadovaném termínu.  

8) Zkouška probíhá rozhovorovou formou individuálně či ve skupině. Příjemce jednak 
obhajuje závěrečnou práci, dále prokazuje znalost a porozumění okruhům teorie, 
daným seznamem otázek (okruhů). Seznam otázek stejně jako studijní plán Školy 
teoretického vzdělávání bude umístěn na webu. Při neúspěšné zkoušce má 
příjemce možnost dvou opravných termínů. Podrobný zkušební řád je zveřejňován 
na internetových stránkách institutu (www.sur.cz).      

9) Absolvováním Školy psychoterapeutické teorie SUR získává příjemce potvrzení o 
počtu absolvovaných teoretických hodin.  

10) S osvědčeními o absolvování sebezkušenostního výcviku, o absolvování Školy 
psychoterapeutické teorie a s osvědčením o absolvování požadovaného objemu 
supervize, je jejich absolvent oprávněn předstoupit se závěrečnou kazuistikou 
k závěrečnému kolokviu. Podrobné podmínky pro ukončení komplexního 
vzdělávacího programu vydá správní rada institutu a zveřejní na internetových 
stránkách (www.sur.cz).      

11) Absolventi, kteří nenaplňují v době získání tohoto osvědčení požadavek ukončeného 
VŠ vzdělání, min. Bc. v oblasti humanitního či zdravotnického, nemohou použít toto 
osvědčení, jako podklad k získání Závěrečného certifikátu   o absolvování 
komplexního vzdělávacího programu v psychodynamické psychoterapii SUR. 

 

 

 

http://www.sur.cz/
http://www.sur.cz/
http://www.sur.cz/


4. Platební podmínky 

1) Cena za celoroční vzdělávání v roce 2020 je 7800,- Kč.  

2) Platba v dalších letech proběhne vždy s ohledem na aktuální situaci měsíc před 
zahájením nového ročníku. 

3) Platba za poslední 10. víkendové setkání bude stanovena ve výše jedné třetiny ceny 
z předcházejícího roku a proběhne 1 měsíc před jeho konáním.     

4) Pokud se výuka z vážných provozních důvodů neuskuteční, proběhne ve včas 
oznámeném náhradním termínu. 

5) Neúčast studenta na výuce neopravňuje k vracení školného. 

6) Cena za další roky může být valorizována podle reálných nákladů na výcvikový 
program.   

7) Konstatuje se, že tato specifikace naplňuje certifikační a akreditační podmínky.   

 

5. Způsob řešení stížností 

1) V případě stížnosti na nedodržování podmínek průběhu a ukončování Školy 
psychoterapeutické teorie si mohou posluchači/posluchačky stěžovat Správní radě 
SUR.   

2) V případě stížnosti na nedodržování Etických zásad Institutu SUR si mohou příjemci 
stěžovat etickému kolegiu SUR. 

 
6. Doba trvání kontraktu, předčasné ukončení 

a zánik kontraktu, všeobecná a závěrečná ustanovení 

1. Tento kontrakt se uzavírá na dobu do řádného ukončení Školy psychoterapeutické 
teorie Institutu SUR 6. cyklu.  

2. Předčasné ukončení kontraktu je možné (a) písemnou dohodou obou stran, (b) 
písemným jednostranným odstoupením od kontraktu.     

3. Jednostranné odstoupení od kontraktu je možné, pokud jedna ze stran opakovaně 
nebo hrubě porušuje své závazky.  Nejde-li o závažnou anebo nepředvídatelnou 
událost, jsou strany povinny si vzájemně oznámit záměr odstoupit od kontraktu 
nejméně 3 měsíce předem. 

4. Tento kontrakt je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden. 

5. Veškeré změny a dodatky vyžadují písemnou formu. Specifické případy vyžadující 
individuální řešení se řeší dodatkem ke kontraktu písemnou formou. 

 

Strany kontraktu se s textem seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své 
podpisy:  



Poskytovatel            předseda správní rady 

 

 

Příjemce    …………………………………….. 
 
 


