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ROZHODNUTÍ REKTORA
ČÍSLO 202204
VYHLÁŠENÍ PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA AKADEMICKÝ
ROK 2022/2023
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 2022/2023 následující programy, realizované v rámci celoživotního vzdělávání (dále
jen CŽV):

I. Výcvik koučů
1. Garant programu:
Mgr. Petr Růžička
2. Kód programu:
VŠAPs-CŽV/2022-23/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 činí 35.000,- Kč. Způsob úhrady – bankovním převodem na účet VŠAPs.
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II. Výcvik koučů – Power Coaching
1. Garant programu:
Mgr. Ing. Irena Konečná
2. Kód programu:
VŠAPs-CŽV/2022-23/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.
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 – Power Coaching činí 39.900,- Kč. Způsob úhrady – bankovním převodem
na účet VŠAPs.

III. Základy rogersovské psychoterapie
8. Garant programu:
PhDr. Vendula Junková
9. Kód programu:
VŠAPs-CŽV/2022-23/PCA
10. Charakteristika programu:

Sebezkušenostní výcvikový kurz je určen stávajícím studentům a absolventům VŠAPs i
zájemcům z širší veřejnosti, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti
psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu) a získané dovednosti chtějí
využít při aplikaci tohoto přístupu ve své profesi. Výcvik je koncipován tak, aby poskytl
účastníkům základní teoretické i praktické zkušenosti z oblasti Rogersovské psychoterapie,
které umožní absolventům využít tyto dovednosti v oblasti mezilidských vztahů,
osobnostního růstu, konfliktních a krizových situací v pracovním i osobním životě.
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11. Způsob a podání přihlášek:
Prostřednictvím online odkazu z webových stránek VŠAPs (formulář Forms).
12. Vstupní požadavky:
Absolvování vstupního pohovoru s garantkou výcviku. Věk minimálně 21 let, vysokoškolské
vzdělání (min. bakalářské) nebo úplné střední vzdělání s praxí v práci s lidmi min. 5 let.
13. Časový a obsahový plán programu:
Program tvoří 120 hodin sebezkušenostního skupinového výcvikového kurzu v intencích
rogersovského přístupu plus 15 hodin individuální práce a konzultací s jednotlivými frekventanty
(specifikace vlastních projektů závěrečné práce aj.).
Obsahový plán – základní tematické bloky: Práce na sobě – prohloubení schopnosti uvědomování
sebe sama (skupinový proces, osobní interakce účastníků); Výcvik dovedností – nácviky
empatického rozhovoru, terapeutických odpovědí, kongruence; Teorie – základní teoretická
východiska PCA psychoterapie (empatie, bezpodmínečné přijetí, autenticita terapeuta, užití PCA
přístupu v různých aplikovaných oblastech praxe).
14. Formy výuky a způsob hodnocení:
Šest intenzivních dvoudenních prezenčních bloků, nácvik, supervize, reflexe vlastních zkušeností,
samostudium. Závěrečná práce.
12. Podmínky pro vydání Osvědčení o absolvování:
Účast na prezenční výuce v min. rozsahu 80%, odevzdání závěrečné práce a její obhajoba
v kolokviální diskusi.
13. Výše a způsob úhrady:
Částka za kurz Základy rogersovské psychoterapie činí 32.900,- Kč při platbě najednou, nebo ve
třech splátkách ve výši 11.900,- Kč. Způsob úhrady – bankovním převodem na účet VŠAPs.

Závěrečná společná ustanovení:
1)

Všechny programy CŽV na akademický rok 2022/2023 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 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 31. 5. 2022

V Terezíně, 30. 5. 2022
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
rektor Vysoké školy aplikované psychologie
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