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Certifikační řád pro komplexní psychoterapeutické výcviky (2020)

1. Úvodní ustanovení

1) Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) udílí na základě posouzení žádosti poskytovatele psychoterapeutického vzdělání
 (dále jen institut) certifikaci komplexního  psychoterapeutického výcviku (dále jen výcvik).
2) Certifikace garantuje, že výcvik odpovídá standardům ČAP pro kvalifikaci psychoterapeuta a absolvent tohoto výcviku 
 je při splnění podmínek pregraduálního vzdělání plně kompetentní pro samostatný výkon povolání psychoterapeuta podle 
 standardů Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).
3) Výcvik je specifickou formou přípravy pro práci psychoterapeuta, která navazuje na pregraduální vzdělání adekvátní rozsahem          
 i obsahem. Za výcvik bude v rámci certifikačních podmínek ČAP považován ucelený program, zahrnující teoretické vzdělávání,                  
 nácvik, sebezkušenost a praxi pod supervizí, který splňuje všechna kritéria uvedená v tomto dokumentu.

ČÁST I: PROCES CERTIFIKACE

2. Žadatel o certifikaci
 1) Institut se může ucházet o certifikaci ČAP, splňuje-li všechny následující podmínky:
  a) je fyzickou osobou (OSVČ) či právnickou osobou (organizace), která je oprávněna poskytovat vzdělávání,
  b) poskytuje či nabízí v současné době výcvik, jehož projekt předkládá k posouzení pověřenému orgánu ČAP,
  c) zajišťuje týmovou supervizi svého odborného výcvikového týmu,
  d) hlásí se k Etickému kodexu EAP/ČAP a výuku tohoto kodexu i jeho praktické uplatňování zařazuje do projektu výcviku

3. Žádost o certifikaci
 1) Žádost o certifikaci předkládá osoba oprávněná jednat jménem institutu. 
 2) K žádosti o certifikaci výcviku dokládá institut tyto dokumenty:
  a) registrovaný statut (stanovy, zakládací listinu, živnostenský list apod.) a identifikační číslo, 
  projekt výcviku (viz ČÁST II: OBSAHOVÁ KRITÉRIA – PROJEKT VÝCVIKU),
  b) seznam lektorů, supervizorů a odborného garanta výcviku a doložení jejich odborných kompetencí profesním   
   životopisem, případně členstvím v ČAP (ČÁST III: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝCVIKU),
  c) prohlášení o právním zajištění výcviku formou smlouvy mezi účastníkem a institutem, která je v souladu s certifikačním  
   řádem ČAP. ČAP doporučuje, aby se smlouva vztahovala na celý obsah a rozsah výcviku včetně podmínek jeho řádného 
   ukončení Smlouva má mimo jiné rovněž obsahovat důvody a okolnosti, za nichž je možné výcvik předčasně ukončit   
   ze strany institutu. Součástí smlouvy je i financování výcviku, vymezení toho, co je a co není hrazeno ze základní   
   ceny výcviku (platby za externí supervizi vlastní praxe, platba za závěrečnou zkoušku, penále, závazky při předčasném   
   ukončení, ubytování a stravování v době konání výcviku, apod.)
  d) doklad o uhrazení poplatku za certifikační proces (ČAP po přijetí žádosti vystaví institutu zálohovou fakturu s certifikačním  
   poplatkem k proplacení),
  e) cesta frekventanta výcvikem (nepovinná část žádosti).

 3) V žádosti o certifikaci institut dále potvrzuje:
  a) přihlášení k Etickému kodexu Evropské asociace pro psychoterapii,
  b) pravdivost uváděných údajů,
  c) připravenost dostavit se na výzvu odborné rady ČAP k projednání případných etických, personálních a odborných otázek
   a k přijetí vhodných opatření, která z projednání vyplynou,
  d) souhlas s tím, že projekt výcviku a seznam v něm působících odborníků bude následně zveřejněn na webových stránkách  
   ČAP.

4. Předmět a platnost certifikace
 1) Předmětem certifikace je konkrétní výcvik, nikoli žádající institut. Na nově zahajovaný běh téhož výcviku v době platnosti  
  certifikace není třeba žádat další certifikaci, pokud nedojde k obsahové, strukturální či personální změně výcviku.
 2) Certifikace se uděluje na dobu 7 let. Po uplynutí této doby platnost certifikace končí a její platnost se automaticky   
  neprodlužuje.
 3) Chce-li institut zahájit další výcvik stejného obsahu a rozsahu po skončení platnosti certifikace, musí o certifikaci znovu   
  zažádat.
 4) V případě skončení platnosti certifikace v době běhu výcviku, proběhne pouze oznámení o jeho pokračování, s udáním   
  termínu jeho ukončení.
 5) V případě spuštění dalších výcviků v době  platnosti certifikace, je garant výcviku povinen oznámit tuto skutečnost ČAP.
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 6) V případě nedodržení podmínek a kritérií stanovených pro  udělení certifikace  výcviku, může odborná rada  udělenou   
  certifikaci odebrat.

5. Rozhodování o certifikaci
 1) Orgánem ČAP zmocněným k posuzování žádosti a k rozhodování o certifikaci je odborná rada ČAP (dále OR). 
 2) OR zkoumá předložené materiály a rozhoduje o udělení certifikace podle stanovených kritérií.
 3) OR:
  a) zadá posudek dvěma respektovaným psychoterapeutickým odborníkům, pokud možno vzdělaným v modalitě   
   posuzovaného výcviku, kteří jsou nezávislí na žádajícím institutu,
  b) určí jednoho z členů OR, který prostuduje žádost o výcvik v kontextu vypracovaných posudků a předloží OR závěrečné  
   doporučení  s návrhem na udělení či neudělení certifikace, 
  c) je oprávněna pozvat představitele institutu a/nebo garanta výcviku k osobní konzultaci.
 4) Rozhodnutí o udělení čí neudělení certifikace oznámí OR institutu nejpozději do 4 měsíců od podání žádosti o certifikaci.
  Ve stejné lhůtě může OR požadovat doplnění žádosti nebo přepracování projektu. Zamítavé stanovisko OR písemně   
  zdůvodní. 
 5) V případě podstatné změny v programu či struktuře výcviku nebo změny v personálním obsazení probíhajícího výcviku
  je  institut povinen změnu neprodleně oznámit OR. 
 6) OR po oznámení změny dle předchozího odstavce je oprávněna:
  a) změnu bez dalšího schválit,
  b) vyzvat představitele institutu a/nebo garanta výcviku k osobní konzultaci o problematických změnách,
  c) rozhodnout, že změna je takového rozsahu, že institut musí znovu požádat o certifikaci, tedy stávající certifikaci   
   odebrat.  
 7) O svém konečném stanovisku k oznámeným změnám OR zpraví institut nejpozději do 2 měsíců od oznámení změny. Platnost  
  souhlasu se změnou končí s uplynutím doby platnosti původní certifikace výcviku.
 8) V důvodných případech je OR oprávněná vyzvat představitele institutu a/nebo garanta výcviku k projednání konkrétních  
  sporných otázek v etické, odborné a personální oblasti a k přijetí vhodných opatření, která z projednání vyplynou.
 9) V případě důvodného podezření na závažné nedodržování podmínek a kritérií stanovených pro certifikaci v probíhajícím  
  výcviku vyzve OR institut k bezodkladnému řešení dané situace.  V tom případě je institut povinen umožnit pověřenci   
  či pověřencům OR návštěvu na místě probíhajícího výcviku, včetně osobního kontaktu s garantem, lektory, supervizory,   
  frekventanty či absolventy výcviku. V případě prokázaného pochybení je institut vyzván k nápravě ve stanovené lhůtě.
 10) V případě prokázaného pochybení dle předchozího odstavce, pokud nedojde ze strany institutu k nápravě ve stanovené  
  lhůtě nebo pokud náprava v probíhajícím výcviku již není možná, je OR oprávněna certifikaci odebrat.
 11) V případě, že se prokáže, že konkrétní výcvik nesplňuje požadovaná certifikační kritéria dlouhodobě (déle než 6 měsíců  
  před zjištěním daných skutečností), může OR ČAP rozhodnout o zpětném odebrání certifikace. 

6. Odvolací řízení a transparentnost rozhodování
 7) Proti jakémukoliv rozhodnutí OR uvedenému v článku 5. Rozhodování o certifikaci se může institut odvolat do dvou měsíců  
  k výboru ČAP, který si může vyžádat posouzení jiného nezávislého odborníka. Rozhodnutí výboru ČAP je pro danou žádost  
  konečné. Výbor vydá své stanovisko do 3 měsíců od podání odvolání.
 8) Pokud výbor ČAP při přezkoumání odvolání dojde k závěru, že OR nevyužila všech svých kompetencí podle 
  článku 5. Rozhodování o certifikaci, odst. 6b, 8, 9 a 10, vrátí věc k projednání OR. V tom případě je OR povinná věc ve své  
  kompetenci uzavřít do 2 měsíců. 
 9) Všechna pravomocná rozhodnutí, týkající se udělení, neudělení nebo  odebrání certifikace, jsou zveřejňována na webových  
  stránkách ČAP. Pravomocným rozhodnutím se rozumí rozhodnutí OR, proti němuž nebylo podáno odvolání, a konečné   
  rozhodnutí výboru ČAP podle odst. 1 tohoto článku. 
 10) Kauce činí 3.000,- Kč a je vratná v případě kladného rozhodnutí v odvolacím řízení. V případě zamítnutí kauce propadá.

7. Udělení certifikátu
 1) Jednou až dvakrát ročně se koná veřejný certifikační seminář, kde zástupci nově certifikovaných výcviků prezentují svůj   
 projekt a obdrží Certifikát komplexního výcviku.

ČÁST II: OBSAHOVÁ KRITÉRIA – PROJEKT VÝCVIKU

8. Základní požadavky
 1) Výcvik splňující certifikační požadavky ČAP je specifickým programem komplexního psychoterapeutického vzdělání,   
  zaměřeným na získání klíčových znalostí, dovedností a kompetencí potřebných k výkonu psychoterapeutické praxe   
  v příslušném psychoterapeutickém směru/škole (viz článek 1. Úvodní ustanovení).
 2) Výcvik je veden v psychoterapeutickém směru, který je uznáván EAP a je v souladu s tezemi EAP „Kompetence evropského  
  psychoterapeuta”.
 

3) Výcvik obsahuje tyto hlavní složky:
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  a) specifickou teorii a psychoterapeutickou metodologii příslušného psychoterapeutického směru/školy,
  b) osobní psychoterapeutickou sebezkušenost,
  c) nácvik psychoterapeutických dovedností,
  d) supervizi psychoterapeutické práce s klienty,
  e) vhodnou formu evaluace výcvikového procesu účastníky,
  f) praxi v týmu v oblasti péče o duševní zdraví pod mentoringem.
 4) Obsah a minimální požadovaný rozsah jednotlivých složek výcviku jsou uvedeny v dalších článcích části II. Minimální rozsahy  
  mohou být navýšeny podle potřeb a specifik daného psychoterapeutického přístupu, ve kterém je výcvik veden.
 5) Celkový minimální rozsah výcviku je 1400 hodin. Z toho musí být výcvikových/výukových/supervizních hodin minimálně 900  
  (viz články 9., 10. a 11.) a minimálně 300 hodin musí tvořit psychoterapeutická praxe (stáž) dle bodu 12. Do rozsahu této  
  praxe se nezapočítává vlastní psychoterapeutická práce pod supervizí v rámci výcviku dle bodu 11.2). 
 6) Minimum trvání výcviku v čase je 5 let (60 měsíců). Konkrétní rozložení výcvikových hodin a složek výcviku v čase 
  je  v kompetenci institutu.
 7) V projektu výcviku předkládaném k certifikaci popíše institut srozumitelně jednotlivé složky předkládaného výcviku, uvede  
  jejich skutečný institutem požadovaný rozsah, časový plán výcviku a řešení absencí; dále zdůvodní případná specifika   
  adekvátní příslušnému psychoterapeutickému přístupu podle odst. 4 tohoto článku 
  a článku 10. Osobní terapeutická zkušenost.

9. Teorie a psychoterapeutická metodologie
 1) Teoretická a metodologická část výcviku vzdělává účastníky výcviku v jádrových psychoterapeutických kompetencích dle EAP,  
  vztažených k příslušné škole či směru, který je vyučován v konkrétním výcvikovém institutu.
 2) Teoretická a metodologická část výcviku má rozsah minimálně 500 hodin. Jejich rozdělení  v návaznosti na požadavky EAP je:
  min. 100 hodin prezenční teorie – přímé výuky teorie daného směru, dle EAP by měla vždy pokrývat též: 
  a) Teorii vývoje člověka v průběhu životního cyklu 
  b) Teorii změny  
  c) Porozumění sociálním a kulturním kontextům ve vztahu k psychoterapii  
  d) Teorie psychopatologie  
  e) Psychoterapeutické posuzovaní a nástroje psychoterapeutické intervence  
  f) Znalost ostatních psychoterapeutických směrů
   min. 100 hodin prezenčního nácviku dovedností 
   min. 100 hodin samostudia literatury (případně s diskuzí v peer skupinách) 
   min. 150 hodin přípravy (studium, zpracování, konzultace) a obhajoby závěrečné práce v rozsahu bakalářské práce–30 NS 
 3) Při minimálním naplnění rozsahu teoretické a metodologické části výcviku obsahem uvedeným v předchozím odstavci 
  je  možné jej doplnit 50 hodinami dalších aktivit (peer diskuze, workshopy, konference, on line semináře, webináře atd.)  
  během doby trvání výcviku, institutem organizovaných nebo uznaných.
 4) Institut vhodnou formou průběžně ověřuje rozvoj psychoterapeutických kompetencí frekventantů.
 5) Teoretická a metodologická část výcviku je buď zakončena samostatnou zkouškou nebo zkouška znalostí je definovanou  
  součástí závěrečného hodnocení účastníka výcviku podle článku 18. Závěrečné hodnocení.

10. Osobní terapeutická zkušenost 
 1) Osobní psychoterapeutická zkušenost může podle zaměření příslušného výcvikového institutu zahrnovat 
  např. sebezkušenost ve skupině a v komunitě, cvičnou analýzu a jiné přístupy zapojující prvky sebereflexe a učení zážitkem.
 2) Osobní psychoterapeutická zkušenost je zaměřená na vlastní osobnostní rozvoj, rozvíjení potřebných psychoterapeutických  
  kapacit a na poznávání a překonávání překážek, které brání jejich rozvíjení a uplatnění.
 3) Nácvik psychoterapeutických metod a dovedností představuje ve výcviku tréninkovou složku, probíhá aktivní    
  formou reflektované práce s osobními tématy frekventantů a vychází z teoreticko-metodologické koncepce daného   
  psychoterapeutického přístupu.
 4) Tato část výcviku tvoří minimálně 250 hodin. ČAP doporučuje, aby a z toho min. 25 hodin byla zkušenost individuální   
  v průběhu výcviku nebo v návaznosti na něj.
 5) Institut si volí a v projektu uvede vhodnou formu zakončování a evaluace těch složek výcviku, které definuje jako   
  sebezkušenostní či nácvikové a/nebo jejich vzájemného propojení, např. napsání eseje o přínosu výcviku, hodnocení   
  skupinou, závěrečný rozhovor s lektory apod. 

11. Supervize psychoterapeutické práce s klienty
 1) Supervizní složkou výcviku se rozumí supervize vlastní psychoterapeutické práce účastníka výcviku. Institut v projektu 
  výcviku stanoví minimální požadovaný objem hodin všech předchozích částí výcviku před zahájením vlastní terapeutické  
  práce.
 2) Požadovaný rozsah vlastní psychoterapeutické práce s klienty je minimálně 300 hodin. Tyto hodiny se do celkového rozsahu  
  výcviku nezapočítávají! Započítávají se pouze hodiny supervizní  a to v celkovém rozsahu minimálně 150 hodin, z toho   
  nejméně 50 hodin aktivní práce na vlastních případech. 
 3) Supervize musí probíhat v souladu s principy daného psychoterapeutického směru. Institut popíše ošetření duálních   
  vztahů. ČAP doporučuje institutům vydávat frekventantům v této fázi výcviku potvrzení „Psychoterapeut ve výcviku, pracuje  
  pod supervizí“.
 4) Institut v projektu výcviku uvede:
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  a) koncepci supervize účastníků svého výcviku, 
  b) kritéria a požadavky na supervizi, včetně skladby 150 hodin supervizního minima s využitím různých forem supervize, 
  c) požadavky na kvalifikaci supervizorů, které uznává jako supervizory psychoterapeutické práce účastníka výcviku (dále viz  
   článek 17. Supervizor výcviku),
  d) požadovaný obsah supervizních zpráv,
  e) požadovaný rozsah a obsah vlastní psychoterapeutické práce účastníka výcviku, která je k supervizi předkládaná (počet 
   a typ případů apod.). 

12. Klinická praxe frekventantů výcviku („stáž“)
 1) Po naplnění institutem v projektu výcviku stanoveného minimálního požadovaného objemu hodin všech předchozích částí  
  výcviku (teorie, metodologie, sebezkušenost a supervize vlastní terapeutické práce) by frekventanti výcviku měli rozvíjet  
  svou odbornou způsobilost klinickou praxí v týmu resp. na pracovišti v oblasti péče o duševní zdraví.
 2) Na tomto pracovišti by frekventanti měli mít k dispozici interní mentoring event. zajištěný externí mentoring.
 3) Minimální rozsah této psychoterapeutické praxe („stáže“) je 300 hodin.
 4) ČAP doporučuje institutům vydávat frekventantům i v této fázi výcviku potvrzení „Psychoterapeut ve výcviku, pracuje 
  pod supervizí“.

13. Výběr účastníků výcviku
 1) Institut provádí a v projektu výcviku popíše výběrové řízení pro přijetí uchazečů o výcvik v  souladu s kritérii uvedenými   
  v dalších odstavcích tohoto článku.
 2) Institut v projektu výcviku definuje znalostní předpoklady z VŠ studia zaručující požadovanou úroveň vstupních teoretických  
  znalostí potřebnou pro absolvování výcviku a uvede, jakým způsobem prověřuje u uchazečů o výcvik ve výběrovém řízení  
  jejich naplnění.
 3) Přijatý uchazeč, který nesplňuje institutem definované znalostní předpoklady z VŠ studia, je povinen si do stanovené doby  
  chybějící doplnit. Bez naplnění znalostních předpokladů není možné uznat absolvování kompletního výcviku.
 4) Pokud institut pořádá teoretickou výuku znalostních předpokladů pro ty účastníky výcviku, kteří je nezískali během VŠ   
  studia, nezapočítává se rozsah této výuky do minimálního počtu hodin teoretické a metodologické části výcviku podle článku 
  9. Teorie a psychoterapeutická metodologie odstavec 2.
 5) Institut v projektu popíše další požadavky a kritéria včetně kritérií vylučovacích, která odpovídají charakteru výcviku a   
  příslušnému směru/škole, zejména osobní a vztahové kontraindikace a minimální věk požadovaný z důvodu osobní zralosti.
 6) Institut je povinen zájemce při výběrovém řízení informovat o kritériích nezbytných pro absolvování celého výcviku   
  vyplývajících z požadavků certifikace, případně z požadavků institutu samého.
 7) Institut může ve své kompetenci a odpovědnosti přijmout do výcviku uchazeče, kteří nesplňují požadavky podle odst. 2   
  tohoto článku, zejména  požadavek vzdělání podle písm. a) a kteří se případně rozhodnou absolvovat jen část výcviku 
  nebo neaspirovat na jeho řádné ukončení podle článku 19. Diplom psychoterapeuta a nároky absolventa, musí to však být  
  stanoveno v písemné smlouvě podle odst. 6 tohoto článku. Je-li to relevantní, smlouva zahrnuje podmínky pro řádné   
  ukončení výcviku, např. doplnění požadované úrovně vstupních teoretických znalostí.

ČÁST III: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝCVIKU

14. Odpovědnost institutu
 1) Institut odpovídá za odborné zajištění výcviku odborným garantem (dále jen garant), lektory a supervizory.
 2) V žádosti o certifikaci doloží institut kvalifikaci garanta, lektorů a supervizorů jejich profesními CV. OR je oprávněná vyžádat  
  si kopie dokladů o získané kvalifikaci. Je-li garant, lektor či supervizor členem ČAP a jeho kvalifikace je v ČAP již doložená,  
  netřeba dokládat znovu.
 3) Je-li výcvik garantován více odbornými garanty, nebo má-li každý běh nebo část výcviku jiného garanta, je třeba předložit  
  k certifikaci všechny odborné garanty.
 4) Externí lektoři, kteří v rámci výcviku působí jednorázově či krátkodobě, jsou uvedeni jménem. 
 5) Dojde-li v průběhu platnosti certifikace ke změně či doplnění personálního obsazení výcviku kmenovým lektorem,   
  supervizorem či odborným garantem neuvedeným v seznamu, oznámí to institut neprodleně OR a doloží jeho kvalifikaci. OR  
  podle článku 5. Rozhodování o certifikaci, odstavec 6, rozhodne o jeho doplnění do certifikace a rozhodnutí oznámí institutu.

15. Odborný garant výcviku
 1) Odborným garantem výcviku uznaným ČAP se může stát odborník, který je pro tuto pozici vybraný příslušným institutem 
  a splňuje následující kritéria:
  a) je řádným individuálním členem ČAP nebo splňuje požadavky ČAP na odbornost psychoterapeuta,
  b) je psychoterapeutem praktikujícím v daném psychoterapeutickém směru s praxí min. 10 let,
  c) je uznávaným reprezentantem daného směru,
  d) naplňuje současně kritéria pro statut supervizora výcviku dle článku 17. Supervizor výcviku.
 2) V případě zahraničního odborného garanta doloží institut splnění adekvátních kvalifikačních požadavků.
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16. Lektor výcviku
 1) Kmenovým lektorem výcviku (článek 13. Odpovědnost institutu odstavec 4) uznaným ČAP se může stát odborník, který je  
  pro tuto pozici vybrán příslušným institutem a splňuje následující kritéria:
  a) je řádným individuálním členem ČAP nebo splňuje požadavky ČAP na odbornost psychoterapeuta,
  b) je psychoterapeutem praktikujícím min. 5 let po ukončení vlastního výcviku.
 2) Pokud v daném programu pracují lektoři ve dvojicích, musí požadavky dle odst. 1 tohoto článku splňovat aspoň jeden z nich.  
  Druhý lektor, pokud zcela nesplňuje všechny uvedené požadavky, může být uznán jako lektor-junior, jehož zapojení 
  ve výcviku je součástí jeho profesionální přípravy. V tom případě institut popíše, jaká je jeho role ve výcviku a jakým   
  způsobem je pedagogicky veden. Ukončený vlastní výcvik v příslušném nebo blízkém směru je vždy podmínkou. 
 3) Lektorem uznaným ČAP se dále může stát odborník, který nepůsobí v sebezkušenostní nebo zážitkové složce výcviku,
  ale je klíčovým a kontinuálním učitelem v teoretické či metodologické složce výcviku. V takovém případě lektor nemusí   
  splňovat požadavky dle odst. 1 tohoto článku. Institut dokládá v jeho profesním životopisu jeho pedagogickou praxi 
  a publikační činnost. 
 4) V případě zahraničního lektora doloží institut splnění adekvátních kvalifikačních požadavků.

17. Supervizor výcviku
 1) Supervizorem výcviku uznaným ČAP se může stát odborník, který je pro tuto pozici vybraný příslušným institutem a splňuje  
  následující kritéria:
  a) je řádným individuálním členem ČAP nebo splňuje požadavky ČAP na odbornost psychoterapeuta,
  b) má psychoterapeutickou praxi v daném nebo příbuzném směru min. 10 let po skončení vlastního psychoterapeutického  
   výcviku,
  c) je absolventem uznávaného supervizního výcviku a/nebo má statut supervizora v příslušném výcvikovém institutu - v tom  
   případě institut doloží vlastní požadavky na kvalifikaci supervizorů, které uznává jako supervizory psychoterapeutické   
   práce účastníků výcviku. 
 2) V případě zahraničního supervizora doloží institut splnění adekvátních kvalifikačních požadavků podle odst. 1 tohoto článku.

ČÁST IV: UKONČENÍ VÝCVIKU 

18. Závěrečné hodnocení
 1) Institut garantuje, že komplexní psychoterapeutický výcvik je ukončený závěrečným hodnocením, které ověří, že absolvent  
  výcviku získal projektem výcviku definované kompetence psychoterapeuta příslušného směru.
 2) Institut stanoví průběh, podmínky, pravidla a kritéria závěrečného hodnocení pro daný výcvik včetně možnosti opakování 
  či  odvolání v případě, že uchazeč neprospěl. Kritéria závěrečného hodnocení musí být účastníkům výcviku předem známa 
  a pro ně srozumitelná.
 3) Součástí závěrečného hodnocení (zkoušky) je vždy obhajoba kazuistické práce nebo adekvátní doložení schopnosti   
  terapeuticky pracovat s klientem. Institut stanoví a v projektu popíše požadavky na tuto část zkoušky.
 4) Podmínkou připuštění k závěrečné zkoušce je absolvování všech náležitostí výcviku v rozsahu stanoveném v projektu výcviku  
  a schváleném certifikací ČAP.
 5) Institut stanoví požadavky na závěrečnou kazuistickou práci a formuluje, jakým způsobem zajišťuje regulérnost, spravedlivý  
  průběh a objektivitu hodnocení závěrečné zkoušky.
 6) Externím členem komise při závěrečné zkoušce je na institutu nezávislý psychoterapeut schvalovaný ČAP. Institut má právo  
  navrhnout OR ČAP externího člena komise podle svých preferencí.
 7) Institut zajistí vypracování protokolu o závěrečné zkoušce. Protokol obsahuje popis zkouškového procesu, výsledky zkoušek 
  a vyjádření externího člena komise (delegovaného ČAP).
 8) Institut zajišťuje archivaci protokolů. 

19. Diplom psychoterapeuta a nároky absolventa
 1) Institut vydá absolventu, který absolvoval všechny části výcviku v požadovaném rozsahu, diplom obsahující příslušné   
  právní náležitosti, uvedení směru výcviku a konstatování, že absolvent výcvik úspěšně absolvoval a prokázal kompetence  
  psychoterapeuta daného směru. Diplom podepisuje odborný garant a představitel institutu. V diplomu nebo v příloze   
  diplomu se uvádí rozsah a rozložení absolvovaných výcvikových hodin dle jednotlivých částí výcviku (viz článek 
  8. Základní požadavky).
 2) Vydáním diplomu institut garantuje, že účastník absolvoval celý výcvik se statutem psychoterapeut, naplnil rovněž kritéria  
  ČAP na profesi psychoterapeuta, respektive řádného člena ČAP.
 3) Absolvent s diplomem psychoterapeuta, který zažádá o členství v ČAP, bude automaticky přijat.
 4) Institut eviduje vydané diplomy a vede seznam svých absolventů.

20. Ukončení bez diplomu psychoterapeuta
 1) Institut diplom nevydá v případech, kdy účastník výcviku absolvoval všechny části výcviku, ale nenaplňuje kritéria uvedená 
  v 13. Výběr účastníků výcviku, odstavec 2.
 2) Institut diplom nevydá dále v případech, kdy účastník výcviku absolvoval všechny části výcviku, ale byl přijat na výjimku ze  
  vzdělávání (viz 13. Výběr účastníků výcviku, odstavec 3) a nedoplnil si v průběhu výcviku znalostní předpoklady.
 3) Důvody, pro něž diplom nebude vydán, musí být účastníkům předem známé a srozumitelné, např. tvoří součást vstupní   



6

  informace nebo smlouvy nebo informování o kritériích závěrečného hodnocení.
 4) V případech uváděných v odst. 1-3 tohoto článku institut vydá účastníkovi výcviku doklad o účasti ve výcviku s uvedením  
  rozsahu, částí a počtu hodin výcviku, které účastník absolvoval, nebo jiné vhodné osvědčení či potvrzení. Nemůže však vydat  
  diplom osvědčující kvalifikaci psychoterapeuta. 
 5) Institut může vydání diplomu osvědčujícího kvalifikaci psychoterapeuta odložit do doby naplnění kritérií, pokud je tato   
  možnost reálná.
 6) Proti nevydání diplomu nebo odložení vydání diplomu se může účastník výcviku odvolat k OR ČAP.


