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ROZHODNUTÍ REKTORA 

ČÍSLO 202104 

 

VYHLÁŠENÍ PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA AKADEMICKÝ 

ROK 2021/2022 

 
Na základě projednání navržených programů a schválení Radou pro vnitřní hodnocení VŠAPs ze dne  

15. 4. 2021 a v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Vysoké školy aplikované psychologie 

(registrace MŠMT dne 14. 4. 2019 pod č.j. MSMT-13087/2019-1) vyhlašuje rektor VŠAPs pro 

akademický rok 2020/2021 následující programy, realizované v rámci celoživotního vzdělávání (dále 

jen CŽV): 

 

I. Personální a interkulturní management 

1. Garant programu:  

Ing. Radmila Trnková Lorencová, PhD. 
 

2. Kód programu:  

VŠAPs-CŽV/2021-22/PIM 
 

3. Charakteristika programu: 

Studium je koncipované jako vysokoškolský studijní program. Kombinuje přednášky a semináře 

s online výukou probíhající formou webinářů a systematicky zadávaných úkolů a individuální zpětné 

vazby. Studium je zaměřené na práci s lidmi v různém prostředí s ohledem na kulturu národní  

i organizační. Absolventi získají základní poznatky z oblasti aplikované psychologie, interkulturality 

a managementu. 
 

4. Způsob a podání přihlášek: 

Prostřednictvím Informačního systému Moggis - online odkaz z webových stránek VŠAPs. 
 

5. Vstupní požadavky:  

Ukončené středoškolské studium, zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, motivační 

dopis, strukturovaný životopis, fotografie pasového formátu, uzavření písemné smlouvy o studiu 

programu CŽV na VŠAPs. 
 

6. Časový a obsahový plán programu: 

Dvousemestrální studijní program v celkovém rozsahu 171 hodin, zahrnující 10 dvoudenních 

víkendových seminářů (160 hodin) a 11 hodin online výuky (4 webináře a online konzultace 

s pedagogy).  

Program obsahuje následující předměty: Úvod do studia (3 hodiny online), Základy filosofie (1 den), 

Psychologie osobnosti a biodromální psychologie (2 dny), Sociální psychologie (2 dny), Základy 

managementu (2 dny), Sociální a kulturní antropologie (2 dny), Základy podnikové ekonomiky I.  

a II. (2 dny), Etika v pracovním prostředí (1 den), Pracovní právo (1 den), Základy sociologie  

(2 dny), Interkulturní management (2 dny), Personální management (2 dny + 8 hodin webináře). 
 

7. Formy výuky a způsob hodnocení: 

Kombinovaná forma studia ukončená obhajobou závěrečné práce. Absolvování tohoto programu 

může být, na základě splnění podmínek pro uzavření jednotlivých předmětů (zápočet/zkouška), 

započteno jako první ročník bakalářského programu Personální a interkulturní management v roce 

2021 (po akreditaci inovovaného studijního programu). 
 

8. Podmínky pro vydání Osvědčení o absolvování: 

Účast na prezenční výuce v min. rozsahu 70% a obhajoba závěrečné práce. 
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9. Výše a způsob úhrady: 

Částka za 1 semestr činí 24.900,- Kč, při jednorázové platbě za 2 semestry je cena zvýhodněná na 

45.900,- Kč. Způsob úhrady – bankovním převodem na účet VŠAPs. 

 

 

II. Psychologie pro osobní rozvoj 

1. Garant programu:  

Ing. et Mgr. Irena Konečná 
 

2. Kód programu:  

VŠAPs-CŽV/2021-22/PSYOR 
 

3. Charakteristika programu: 

Studium je koncipované jako vysokoškolský studijní program. Kombinuje přednášky, semináře  

a workshopy. Studium je zaměřené na poznatky současného vědního oboru psychologie a jejich 

aplikaci do osobního i pracovního života účastníků, jejich osobní rozvoj a sebepoznání. 
 

4. Způsob a podání přihlášek: 

Prostřednictvím Informačního systému Moggis - online odkaz z webových stránek VŠAPs. 
 

5. Vstupní požadavky:  

Uzavření písemné smlouvy o studiu programu CŽV na VŠAPs. 
 

6. Časový a obsahový plán programu: 

Dvousemestrální studijní program v celkovém rozsahu 160 hodin, zahrnující 10 dvoudenních 

víkendových seminářů. 

Program obsahuje následující předměty: 

Teoretický základ – Sociální psychologie (2 dny), Psychologie osobnosti a biodromální psychologie 

(2 dny), Asertivita a mediace (1 den), Psychologie práce a organizace (1 den), Psychologie zdraví  

(2 dny), Základy koučování a mentoringu (2 dny), Etika v životě člověka (1 den), Psychoterapeutické 

směry (1 den). 

Praktická část: Sociálně psychologický výcvik (2 dny), Sebehodnota, sebevědomí a jejich posilování 

(2 dny), Komunikace a konflikty (2 dny), Moc a vliv na druhé (2 dny). 
 

7. Formy výuky a způsob hodnocení: 

Kombinovaná forma studia ukončená obhajobou závěrečné práce. Absolvování tohoto programu 

může být, na základě splnění podmínek pro uzavření jednotlivých předmětů (zápočet/zkouška), 

započteno jako první ročník bakalářského programu Personální a interkulturní management v roce 

2021 (po akreditaci inovovaného studijního programu). 
 

8. Podmínky pro vydání Osvědčení o absolvování: 

Účast na prezenční výuce v min. rozsahu 70% a obhajoba závěrečné práce. 
 

9. Výše a způsob úhrady: 

Částka za 1 semestr činí 19.900,- Kč, při jednorázové platbě za 2 semestry je cena zvýhodněná na 

35.900,- Kč. Způsob úhrady – bankovním převodem na účet VŠAPs. 
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III. Výcvik koučů I. 

1. Garant programu:  

Mgr. Petr Růžička 
 

2. Kód programu:  

VŠAPs-CŽV/2021-22/COACH-I 
 

3. Charakteristika programu: 

Výcvik je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni pracovat jako koučové či využívat 

koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi. Trénink vychází 

z poznatků Gestalt, systemického přístupu a z PCA (Person Centred Approach – přístup orientovaný 

na člověka). Je postaven tak, aby rozvíjel kompetence podle kompetenčního rámce EMCC (Evropská 

rada pro mentoring a koučování) a usnadnil tak absolventům kurzu žádat o individuální akreditaci 

EIA EMCC, která má mezinárodní platnost. 
 

4. Způsob a podání přihlášek: 

Prostřednictvím online odkazu z webových stránek VŠAPs (formulář Forms). 
 

5. Vstupní požadavky:  

Zaslání strukturovaného CV a motivačního dopisu pro přijetí do výcviku, VŠ vzdělání nebo SŠ  

a víceletá práce s lidmi.  
 

6. Časový a obsahový plán programu: 

Výcvik v rozsahu celkem 153 hodin je rozvržen do 6 měsíců. 80 hodin probíhá prezenční formou  

(5 víkendových soustředění) a 73 hodin formou individuálního nácviku koučování, supervize, reflexe 

vlastních zkušeností a samostudia. 

Obsahový plán – základní tematické bloky: Sebepoznání a sebeporozumění; Závazek k seberozvoji, 

Kontraktování; Vytváření vztahu; Rozvoj učení a nápadů klienta; Orientace na výsledek a akci; 

Využívání modelů a technik; Vyhodnocování.  
 

7. Formy výuky a způsob hodnocení: 

Kombinovaná forma studia – prezenční výuka, nácvik koučování, supervize, reflexe vlastních 

zkušeností, samostudium. Závěrečný evaluační rozhovor. 
 

8. Podmínky pro vydání Osvědčení o absolvování: 

Účast na prezenční výuce v min. rozsahu 80% a odevzdání reflexivních protokolů a zadaných esejí, 

doložení vlastní praxe koučování – 5 hodin koučování jiným účastníkem výcviku a 5 hodin 

koučování jiného účastníka výcviku (z každé nahrávky koučování odevzdání reflexe v rozsahu  

1 strany A4); složení závěrečné zkoušky (evaluace). 
 

9. Výše a způsob úhrady: 

Částka za Výcvik koučů I. činí 35.000,- Kč. Způsob úhrady – bankovním převodem na účet VŠAPs. 

 

 

IV. Výcvik koučů II. 

1. Garant programu:  

Mgr. Petr Růžička 
 

2. Kód programu:  

VŠAPs-CŽV/2021-22/COACH-II 
 

3. Charakteristika programu: 

Výcvik je koncipován jako pokračování základního běhu Výcviku koučů I. se zaměřením na Gestalt 

přístup „TADY A TEĎ“. Cílem výcviku je poskytnout jeho absolventům možnost prohloubit svou 

schopnost pracovat jako koučové či využívat více tento typ koučovacího přístupu k rozvoji lidí 

v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi. 
 

4. Způsob a podání přihlášek: 

Prostřednictvím online odkazu z webových stránek VŠAPs (formulář Forms). 
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5. Vstupní požadavky:  

Absolvování základního kurzu Výcvik koučů I. nebo jiného výcviku koučů v rozsahu minimálně 90 

hodin výuky. Zaslání strukturovaného CV a motivačního dopisu pro přijetí do výcviku.  
 

6. Časový a obsahový plán programu: 

Výcvik v rozsahu celkem 81 hodin je rozvržen do 5 měsíců. 48 hodin probíhá prezenční formou  

(3 víkendová soustředění) a 33 hodin formou individuálního nácviku koučování, supervize, reflexe 

vlastních zkušeností a samostudia. 

Obsahový plán – základní tematické bloky: Teoretický základ přístupu „TADY A TEĎ“; Práce 

s emocí, řízená vizualizace, meditace, metaforické příběhy; Jak pracovat s intuicí a sebereflexí; 

Teorie podobností; Praktický nácvik koučování; Vlastní praxe koučování. 
 

7. Formy výuky a způsob hodnocení: 

Kombinovaná forma studia – prezenční výuka, nácvik koučování, supervize, reflexe vlastních 

zkušeností, samostudium.  
 

8. Podmínky pro vydání Osvědčení o absolvování: 

Účast na prezenční výuce v min. rozsahu 80%. Vlastní praxe koučování – 5 hodin koučování jiným 

účastníkem výcviku a 5 hodin koučování jiného účastníka výcviku (z každé nahrávky koučování 

odevzdání reflexe v rozsahu 1 strany A4); studium povinné odborné literatury (z každé publikace 

v reflexe 1 strany A4); odevzdání závěrečné reflexe osobního rozvoje v rozsahu 5 stran A4. 
 

9. Výše a způsob úhrady: 

Částka za Výcvik koučů II. činí 18.000,- Kč. Způsob úhrady – bankovním převodem na účet VŠAPs. 

 

 

V. Výcvik koučů III. – Power Coaching for Business 

1. Garant programu:  

Mgr. Ing. Irena Konečná 
 

2. Kód programu:  

VŠAPs-CŽV/2021-22/COACH-III 
 

3. Charakteristika programu: 

Výcvik je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni pracovat jako koučové či využívat 

koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera, externího nebo interního kouče v organizacích. 

Trénink vychází z poznatků procesně orientované psychologie, systemického přístupu a konceptu 

„POWER“ Julie Diamonds. Je postaven tak, aby rozvíjel kompetence podle kompetenčního rámce 

EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučování) a usnadnil tak absolventům kurzu žádat  

o individuální akreditaci EIA EMCC, která má mezinárodní platnost.  
 

4. Způsob a podání přihlášek: 

Prostřednictvím online odkazu z webových stránek VŠAPs (formulář Forms). 
 

5. Vstupní požadavky:  

Pohovor s garantkou výcviku. 
 

6. Časový a obsahový plán programu: 

Výcvik v rozsahu celkem 120 hodin je rozvržen do 7 měsíců. 80 hodin probíhá prezenční formou (5 

víkendových soustředění) a 40 hodin formou individuálního nácviku koučování, individuální a 

skupinové supervize, Peer to Peer koučinku, koučinku s profesionálním koučem, reflexe vlastních 

zkušeností a samostudia.  

Obsahový plán – základní tematické bloky: Vhled do problematiky koučování a mentoringu, 

základní principy koučování; Role kouče a zdroje osobní síly: koncept Power to Lead v koučování; 

Dopad koučování na organizaci a tým, učení se v praxi; Koučování a koučovací přístup jako součást 

firemní kultury a leadershipu; Nastavování a vyhodnocování procesů souvisejících s koučováním a 

význam supervize.  
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7. Formy výuky a způsob hodnocení: 

Kombinovaná forma studia – prezenční výuka, nácvik koučování, supervize, reflexe vlastních 

zkušeností, samostudium. Závěrečná práce.  
 
 

10. Podmínky pro vydání Osvědčení o absolvování: 

Účast na prezenční výuce v min. rozsahu 80% a odevzdání nahrávky a reflexivních protokolů, 

doložení vlastní praxe koučování – 5 hodin koučování jiným účastníkem výcviku a 5 hodin 

koučování jiného účastníka výcviku.  
 

11. Výše a způsob úhrady: 

Částka za Výcvik koučů III. – Power Coaching for Business činí 39.000,- Kč. Způsob úhrady – 

bankovním převodem na účet VŠAPs. 

 

 

 

Závěrečná společná ustanovení: 

1) Všechny programy CŽV na akademický rok 2021/2022 jsou garantovány a certifikovány Vysokou 

školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání 

podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách). 

2) Všechny programy CŽV na akademický rok 2021/2022 byly projednány a schváleny Radou pro 

vnitřní hodnocení VŠAPs (vnitřně certifikovány) dne 15. 4. 2021. 

3) Výuka programů CŽV na VŠAPs probíhá podle Studijního a zkušebního řádu VŠAPs a dalších 

obecně platných předpisů. 

4) Účastníci programů CŽV na VŠAPs nejsou studenty podle zákona o vysokých školách. 

5) VŠAPs vede evidenci účastníků CŽV (prostřednictvím Informačního systému Moggis a dalších 

studijních systémů) a vydaných Osvědčení o absolvování.  

6) Toto Rozhodnutí rektora nabývá účinnosti dne 17. 5. 2021 

 

 

 

 

V Praze, 14. 5. 2021  

 

 

                                                                                                  PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský  

                                                                                          rektor Vysoké školy aplikované psychologie 


