
 

SUR, Sdružení/Institut pro  vzdělávání v psychoterapii 

 

PROGRAM TEORETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PSYCHOTERAPII (ŠKOLIČKA SUR) 

Zkušební řád závěrečné zkoušky pro 3. – 4. cyklus   

Podmínky  

Závěrečná zkouška může proběhnout: 

 v řádném termínu či termínech po skončení cyklu; termín je stanovený jako součást 
programu Školičky;     

 v mimořádném termínu: termín stanoví vedoucí Školičky na základě zvláštní 
zdůvodněné žádosti jednoho nebo více posluchačů.1  

Podmínky přijetí k závěrečné zkoušce: 

 získání všech zápočtů 

 odevzdání a přijetí kasuistiky 

 odevzdání a přijetí závěrečné práce – zaslání nutné 1 měsíc před termínem zkoušky 
na mail:   kalina@adiktologie.cz 

 jmenovitá přihláška 1 měsíc před termínem zkoušky na mail: skolicka@sur.cz    

Podklady 

Ke zkoušce posluchač předloží index a závěrečnou práci v písemné podobě.  

Vedoucí Školičky připraví k hodnocení v písemné podobě  oponenturu závěrečné práce.  

Uvedené podklady dostanou příslušní examinátoři. Posluchač obdrží kopii posudku na svou 
práci.    

Průběh 

Zkoušku  vedou dva examinátoři, které jmenuje vedoucí  Školičky z členů správní a odborné 
rady SUR, případně z okruhu dalších kompetentních spolupracovníků.   

Zkouška  trvá cca 30 minut, rozdělených takto:  

1) Posluchač přednese výstižný souhrn své závěrečné práce, případně s promítáním PPP 
(není podmínkou)  -  10 min.  

2) Přečtení oponentury závěrečné práce a diskuse k závěrečné práci – 10 min.  

4) Posluchač zodpoví dvě otázky vytažené ze seznamu témat (viz příloha) – 10 min.  

5) V případě neuspokojivého výkonu examinátoři položí posluchači další otázku podle vlastní 
volby ze seznamu témat. Mohou se o tom poradit o samotě.  

Na závěr se examinátoři poradí o výsledku, seznámí posluchače s výsledkem, zapíší do 
indexu a předají certifikát. 

Výsledky zkoušky  

V indexu Školičky jsou uvedeny čtyři možné stupně závěrečného hodnocení posluchače, 
které budou použity takto: 

                                                 
1 Kdekoliv je zde použit výraz „posluchač“,  míní se tím též „posluchačka“.   
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1. Absolvoval úspěšně – certifikát „absolvoval úspěšně“ může být vydán posluchači, 
který dle oponentury závěrečné práce a výkonu při zkoušce projevoval 
nadprůměrnou úroveň znalostí a orientace v tématech.  

2. Absolvoval - certifikát „absolvoval“ bude  vydán posluchači, který dle oponentury 
závěrečné práce a výkonu při zkoušce projevoval dobrou a přijatelnou úroveň 
znalostí a orientace v tématech.  

3. Účastnil se – potvrzení o účasti v programu teoretického vzdělávání – Školička SUR 
může být vystaveno posluchači, který při závěrečné zkoušce  (s přihlédnutím 
k závěrečné práci) neobstál a nemá zájem k ní znovu přistoupit v dalším  termínu, 
nebo který k ní nepřistoupí vůbec. Na potvrzení bude uvedeno, co během kursu 
posluchač splnil.   

4. Nesplnil kritéria pro absolvování – na tento stupeň se potvrzení nevystavuje.  

Upozornění   

Za proces závěrečného hodnocení (oponentura závěrečné práce, zkouška) posluchač 
zaplatí poplatek 2000 Kč na účet SUR, č.ú.  158588553/0300.     

Za vystavení certifikátu posluchač zaplatí  na místě  poplatek 100 Kč.  

Pro vystavení certifikátu sdělí posluchač  tajemnici SUR Mgr. Tereze Polesné 
(skolicka@sur.cz ) svůj vysokoškolský titul, datum narození a současné jméno. Dále jí sdělí 
svou kontaktní poštovní i e-mailovou adresu,  případně telefon, pro zařazení do seznamu 
absolventů.   
 
V Praze 3. listopadu 2015 
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. 
vedoucí Školičky SUR 
mail: kalina@adiktologie.cz 
mobil: 7312 249 809 
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PŘÍLOHA  
Témata pro otázky 
 
Okruh 1   
 

1. Hlubinná a dynamická psychoterapie 
2. Existenciální a humanistická psychoterapie 
3. Behaviorální a kognitivně behaviorální psychoterapie 
4. Účinné faktory v psychoterapii 
5. Základní modely teorie osobnosti 
6. Osobnost v psychoterapii 
7. Vývojová psychologie  ve vztahu k psychoterapii 
8. Diagnostické postupy významné pro psychoterapii 
9. Krize a krizová intervence 
10. Psychosomatika 
11. Psychoterapie jako profese (se zvláštním zřetelem na systém SUR) 

 
 
Okruh 2   
 

12. Etika v psychoterapii (zejména hlavní etické zásady se zřetelem na etický kodex 
České psychoterapeutické společnosti)  

13. Psychofarmakoterapie ve vztahu k psychoterapii  
14. Základy metodologie výzkumu v psychoterapii 
15. Psychopatologie (upřesnění možné podle okruhu klientů, kterým se posluchač 

nejvíce zabývá v praxi, který ho zajímá, podle napsané kasuistiky apod.) 
16. Skupinová dynamika 
17. Skupinová psychoterapie – formy, metody, proces 
18. Terapeutická komunita 
19. Terapeutický vztah 
20. Rodinná terapie 
21. Párová terapie 
22. SUR z hlediska psychoterapeutických směrů a metod    

 

 
 
 
 
 
 


