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PŘECHODNÁ OPATŘENÍ KE SPECIALIZAČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU 

„PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – PSYCHOTERAPIE“ 

 

 

1) Dříve dosažené kvalifikace (funkční specializace, certifikovaný kurz) budou 

automaticky uznávány jako ekvivalent atestace v oboru „Psycholog 

ve zdravotnictví – Psychoterapie“. 

 

2) Klinický psycholog, který složil atestační zkoušku do 31. 12. 2020, a má 

splněný psychoterapeutický výcvik, absolvuje pouze specializační kurz (tj. 

bod. č. 7.1.1 Program specializačního kurzu v psychoterapii, 32 hodin, dle 

vzdělávacího programu zveřejněného na webových stránkách MZ) a poté může 

vykonat atestační zkoušku. Nebude muset plnit další požadavky vzdělávacího 

programu, pokud atestační zkoušku z oboru „Psycholog ve zdravotnictví – 

Psychoterapie“ úspěšně složí do 31. 12. 2023. 

 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne, o uchazeči, který splnil podmínky dané 

vzdělávacím programem „Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie do 

31. 12. 2020, ale nemá složenou atestační zkoušku. Ministerstvo rozhodne na 

základě zaslaných informací z IPVZ (termín splnění podmínek daných vzdělávacím 

programem, termín přihlášení k atestační zkoušce, termín úspěšného absolvování 

atestační zkoušky, kopie logbooku) a individuálně posoudí žádost uchazeče o obor 

„Psycholog ve zdravotnictví – Psychoterapie“ a stanoví, zda musí absolvovat daný 

obor dle platného vzdělávacího programu nebo zda je možné postupovat na 

základě výše uvedeného.  

 

3) Psycholog ve zdravotnictví, který je zařazený do oboru „Psycholog 

ve zdravotnictví – Klinická psychologie“ a má splněný základní kmen 

k 31. 12. 2020 může mít penzum povinností snížené na polovinu. Ministerstvo 

rozhodne na základě zaslaných informací z IPVZ (termín splnění základního 

kmene a stanoviska výukového pracoviště IPVZ ve spolupráci s odbornou 

společnosti) a individuálně posoudí žádost uchazeče o obor „Psycholog ve 

zdravotnictví – Psychoterapie“ a stanoví, zda musí absolvovat daný obor dle 

platného vzdělávacího programu nebo zda je možné postupovat na základě výše 

uvedeného. 

 

4) Psycholog ve zdravotnictví, který je zařazený do oboru „Psycholog 

ve zdravotnictví – Klinická psychologie“ a nemá splněný základní kmen 

k 31. 12. 2020, absolvuje kompletní vzdělávání v  oboru „Psycholog ve 

zdravotnictví – Psychoterapie“ , dle platného vzdělávacího programu.  

 


