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PREAMBULE 
VYMEZENÍ POJMŮ 

KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: 
 

A. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 

 získávání kvalifikace 

B. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP I. STUPNĚ 

 zvyšování kvalifikace 

1. Teorie (požadované pregraduální, resp. teoretické VŠ vzdělání) 
2. Kurz poradenská propedeutika (34 hod.) 
3. Specializační výcvik, vzdělání (400 hod.) 
4. Praxe: 3 roky praxe v oboru manželského a rodinného poradenství při minimálně 

polovičním pracovním úvazku 
5. Supervize (50 hod.) 

C. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP II. STUPNĚ 

 prohlubování kvalifikace 

1. Další vzdělávání v oboru manželského a rodinného poradenství (100 hod.) 
2. Ukončený ucelený akreditovaný psychoterapeutický výcvik (min. 400 hod.) 
3. Praxe: 6 let praxe v oboru manželského a rodinného poradenství při 

minimálně polovičním pracovním úvazku 
4. Supervize (100 hod.) 

D. SUPERVIZOR AMRP ČR 
E. PRŮBĚŽNÉ UDRŽOVÁNÍ ODBORNÉHO STANDARDU 

1. Vzdělávání (10 hod. ročně) 
2. Praxe (100 hod. ročně) 
3. Supervize (10/4 hod. ročně) 

F. OSVĚDČENÍ AMRP 

 

PREAMBULE 
 

Manželské a rodinné poradenství je specializačním oborem psychologie, který představuje 
aplikaci psychologických postupů na práci s problémy mezilidských vztahů, zejména pak            
s problémy rodinnými, manželskými a partnerskými. 
 

Tento obor je aplikován v rámci sociálních služeb jako jedna z forem odborného sociálního 
poradenství, dále ve zdravotnictví, školství, v neziskovém sektoru, ve službách privátní sféry 
atd. 
 

Klientelu manželského a rodinného poradce představují rodiny, manželské a partnerské dvojice i  



 KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY                               ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČR  
 

jednotlivci, kteří prezentují své potíže jako životní problémy a nežádají léčbu duševního 
onemocnění. Manželské a rodinné poradenství se opírá především o systémový přístup             
k mezilidským vztahům a/nebo teorie a techniky psychoterapie. 
 
Protože psychologická diagnostika nepředstavuje nezbytnou součást manželského a rodinného 
poradenství, je tento obor kromě psychologů otevřen i absolventům dalších oborů 
vysokoškolského studia, zejména humanitních fakult a medicíny. Tito poradci však neužívají pro 
sebe označení "psycholog", které veřejnosti signalizuje i kompetenci psychodiagnostickou, 
vázanou na absolvování úplného vysokoškolského psychologického vzdělání. 
 
Manželské a rodinné poradenství, jakožto primárně psychologický obor, je třeba odlišovat od 
tzv. edukativního poradenství, jehož obsahem je výchova a osvěta a které nevyžaduje náročnou 
postgraduální průpravu manželského a rodinného poradce. 

 

VYMEZENÍ POJMŮ 
 
Manželský a rodinný poradce AMRP - absolvent studia psychologie nebo jiných oborů 
humanitního zaměření nebo lékařství, jenž pracuje v zařízení, které poskytuje pomoc lidem       
v jejich rodinných, manželských, partnerských a jiných interpersonálních problémech. 
Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP I. stupně - jedinec, jenž splnil požadavky 
uvedené pod bodem B. a jehož kvalifikace byla stvrzena Stavovskou radou AMRP. 
 
Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP II. stupně - manželský a rodinný poradce, 
jenž splnil požadavky uvedené pod bodem C. a jehož kvalifikace byla stvrzena Stavovskou radou 
AMRP. 
 
Supervizor AMRP ČR - je odborník kvalifikovaný pro vykonávání individuální, skupinové nebo 
týmové supervize podle definic uvedených v samostatné příloze tohoto dokumentu. 

 

KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ 

A. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 
Absolvent magisterského studia humanitního zaměření nebo absolvent studia lékařství             
v oborech, kde aplikuje manželské a rodinné poradenství (viz preambule) a zahájil přípravu na 
získání kvalifikace Certifikovaný manželský a rodinný poradce I. stupně (začal plnit požadavky 
stanovené v bodě B.). Podmínkou je řádné členství v AMRP. 

1. TEORIE - řádně ukončené magisterské studium humanitního oboru nebo lékařství.  

2. SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁNÍ – žadatel prokáže písemným potvrzením, že zahájil další 

vzdělávání formou kurzu nebo výcviku v metodách manželského a rodinného poradenství 

a psychoterapie v celkovém rozsahu minimálně 50 hodin.  

3. PRAXE (platí i pro OSVČ)- základním požadavkem je 1 rok praxe v oboru manželského a 

rodinného poradenství při minimálně polovičním pracovním úvazku. Jde o poradenskou 

práci s klientelou poradny pro rodinu a manželství, či jiného pracoviště, kde prokazatelně 

převažuje práce s rodinnou, partnerskou, manželskou a vztahovou problematikou.         

V praxi by měl poradce pracovat v přímém kontaktu s klienty či pacienty, případně jejich 

rodinami. Naplnění obsahu praxe posuzuje předseda Oblastního sdružení. 
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B. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP I. STUPNĚ 

1. TEORIE - řádně ukončené magisterské studium humanitního oboru nebo lékařství. 
2. KURZ PORADENSKÁ PROPEDEUTIKA s obsahem: 

Profese manželského a rodinného poradce 12 hodin, a to zejména: 

 právní předpisy související s výkonem profese 
 etický kodex manželského a rodinného poradce 
 organizační souvislosti výkonu profese (především organizace sociálních služeb v ČR) 

Poradenský rozhovor 22 hodin 

 teoretické a praktické aspekty poradenského rozhovoru - kombinace přednášek, ukázek, 
diskusí, hraní rolí, cvičení. 

  

    Absolvování Poradenské propedeutiky může být nahrazeno prokazatelnou účastí na jiných 
kurzech nebo seminářích dle aktuální nabídky vzdělávání v rozsahu 40 hodin (kurzy a semináře 
musí být tematicky blízké nebo totožné s obsahem kurzu Poradenské propedeutiky). Vzhledem 
k tematické šíři v nabídce vzdělávacích aktivit  na trhu zůstává v kompetenci Stavovské rady 
(dále jen SR), zda a v jakém rozsahu bude účast pro účel posouzení kvalifikační úrovně uznána 
či nikoliv. 
 

     3.  SPECIALIZAČNÍ VÝCVIK, VZDĚLÁNÍ - v metodách manželského a rodinného poradenství 
a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo ukončený ucelený akreditovaný 
psychoterapeutický výcvik. 

 
Podmínka Specializačního vzdělání je splněna i za předpokladu, že žadatel absolvoval výcvik 

či kurz v rozsahu min 200 hodin a dalších 200 hodin naplní součtem dalších kurzů tak, aby 
celkový součet Specializačního vzdělání činil minimálně 400 hodin. 
 
     4.  PRAXE - základním požadavkem jsou 3 roky praxe v oboru manželského a rodinného 
poradenství při minimálně polovičním pracovním úvazku. Jde o poradenskou práci s klientelou 
poradny pro rodinu a manželství, či jiného pracoviště, kde prokazatelně převažuje práce           
s rodinnou, partnerskou, manželskou a vztahovou problematikou. V praxi by měl poradce 
pracovat v přímém kontaktu s klienty či pacienty, případně jejich rodinami. 
 
     5.  SUPERVIZE 

 Je požadována supervize v rozsahu minimálně 50 hodin, z toho minimálně 10 hodin musí 
být supervize individuální.  

    Do 50 hodin supervize se nezapočítává supervize v rámci uceleného poradenského nebo 
psychoterapeutického výcviku. S účinností od 1. 1. 2017, s přechodným obdobím jednoho roku 
(do 1. 1. 2018), pro podání žádosti dle starých podmínek, které výcvikovou supervizi 
započítávali do celkového počtu hodin supervize. 

 Supervidovaný si vybírá supervizora ze seznamu doporučených supervizorů AMRP. Další 
možností je požádání Stavovské rady o uznání jiného supervizora ad hoc, před zahájením  
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supervize.  Uznaným supervizorem, ad hoc může být ten, kdo splňuje body 1,2,3 dle 
oddílu D Kvalifikačních požadavků. O uznání si žádá každý zájemce o supervizi 
individuálně. Kvalifikaci navrhovaného supervizora je třeba vždy písemně doložit.  

 

Po splnění požadavků uvedených v oddílu B se poradce stane "Certifikovaným manželským a 
rodinným poradcem AMRP I. stupně". Jeho stvrzení provádí SR vydáním osvědčení, na základě 
žádosti. 

 
C. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP II. STUPNĚ 

1. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ v oboru manželského a rodinného poradenství. Celkem v rozsahu 
100 hodin (po získání kvalifikace MRP). 

 Požadavek dalšího vzdělávání v oboru manželského a rodinného poradenství lze naplnit 
účastí v jednom kurzu, nebo i v rámci více vzdělávacích akcí - kurzů, seminářů, 
workshopů apod. 

 Obsah vzdělávání tvoří: nové poznatky z manželského a rodinného poradenství a 
psychoterapie obecně, výcviky v technikách, systém sociálních služeb, filosofické otázky 
oboru, kulturní antropologie rodiny, sociologie rodiny, lidská sexualita, rodinné právo, 
genetika apod. 

 Vzhledem k tematické šíři v nabídce vzdělávacích aktivit na trhu zůstává v kompetenci 
SR, zda a v jakém rozsahu bude účast pro účel posouzení kvalifikační úrovně uznána či 
nikoliv. Je tedy v zájmu uchazeče, před zahájením příslušného vzdělávání ověřit             
u Stavovské rady, zda je příslušná vzdělávací akce uznatelná. 

      2. UKONČENÝ UCELENÝ AKREDITOVANÝ PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK  

 v konkrétním psychoterapeutickém systému, uznaný SR nebo jiné akreditované výcviky 
(dokladem je certifikát o absolvování výcviku). 
 
 

      3. PRAXE V OBORU  

 požadavkem je celkem 6 let praxe (od nástupu do práce) v oboru manželského a 
rodinného poradenství při minimálně polovičním pracovním úvazku. Jde o poradenskou 
práci s klientelou poradny pro rodinu a manželství, či jiného pracoviště, kde prokazatelně 
převažuje práce s rodinnou, partnerskou, manželskou a vztahovou problematikou.         
V praxi by měl poradce pracovat  v přímém kontaktu s klienty či pacienty, případně jejich 
rodinami. 

 4. SUPERVIZE V MANŽELSKÉM A RODINNÉM PORADENSTVÍ 

 je požadována supervize vlastní práce poradce s klienty v celkovém rozsahu 100 hodin,  
z toho minimálně 20 hodin musí být supervize individuální. Jedná se o hodiny supervize 
celkem, od začátku praxe v manželském a rodinném poradenství.  

    Do 100 hodin supervize se nezapočítává supervize v rámci uceleného poradenského nebo 
psychoterapeutického výcviku. S účinností od 1. 1. 2017, s přechodným obdobím jednoho roku 
(do 1. 1. 2018), pro podání žádosti dle starých podmínek, které výcvikovou supervizi 
započítávali do celkového počtu hodin supervize. 



 KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY                               ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČR  
 

 Supervidovaný si vybírá supervizora ze seznamu doporučených supervizorů AMRP. Další 
možností je požádání Stavovské rady o uznání jiného supervizora ad hoc. Uznaným 
supervizorem, ad hoc může být ten, kdo splňuje body 1,2,3 dle oddílu D Kvalifikačních 
požadavků. O uznání si žádá každý zájemce o supervizi individuálně. Kvalifikaci 
navrhovaného  supervizora je třeba vždy písemně doložit.    

    Po splnění požadavků uvedených v oddíle C se z "certifikovaný manželský a rodinný 
poradce  AMRP I. stupně" stane "certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP II. stupně". Jeho 
stvrzení provádí SR vydáním osvědčení, na základě žádosti poradce. 
"Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP II. stupně" může pracovat samostatně ve státním 
či obecním zařízení, nebo v soukromé praxi bez dalšího metodického vedení. 

 
D. SUPERVIZOR AMRP ČR 
Z hlediska AMRP je supervizorem: 

1. "Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP II. stupně" (dle bodu C. těchto 
kvalifikačních požadavků), který má výcvik v supervizi v minimálním rozsahu 120 hod; 
nebo 

2. Supervizor akreditovaného psychoterapeutického výcviku („výcvikový supervizor“); nebo 
3. Supervizor, který absolvoval dlouhodobý ucelený akreditovaný výcvik v supervizi, uznaný 

dle posouzení SR. 

    Po splnění některého z požadavků, uvedených v tomto oddíle, provede SR na základě žádosti 
supervizora jeho stvrzení vydáním osvědčení pro Supervizora AMRP ČR. Statut Supervizora AMRP 
ČR je vázaný na členství v AMRP, se zánikem členství zaniká i statut Supervizora AMRP. 
 

Seznam supervizorů v oboru manželského a rodinného poradenství je vyvěšen na webových 
stránkách AMRP. 

 
E. PRŮBĚŽNÉ UDRŽOVÁNÍ ODBORNÉHO STANDARDU 
 

    Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP II. stupně se po získání kvalifikačního stupně 
dále vzdělává a udržuje svoji profesionální úroveň účastí v kurzech, výcvicích, ve specializovaných 
seminářích, publikační či přednáškovou činností apod. Odborná kvalifikace se udržuje také 
pokračující praxí. Nezbytnou součástí profese manželského a rodinného poradce je i průběžná 
supervize, nejčastěji ve formě supervize individuální či skupinové. 
 

Za předpoklad průběžného udržení odborného standardu považuje SR AMRP následující: 

1. VZDĚLÁVÁNÍ  

 účast na odborných vzdělávacích akcích v minimálním rozsahu 10 hodin ročně               
v tématech manželského a rodinného poradenství nebo psychoterapie obecně (je 
doložitelná jednotlivými certifikáty, případně potvrzením o účasti na akcích). 

2. PRAXE  

 praxe v oboru (tj. poradenská práce s klientelou poradny pro rodinu a mezilidské vztahy 
či jiného pracoviště, kde převažuje práce s manželskými, partnerskými, rodinnými a 
vztahovými problémy) v minimálním rozsahu 100 hodin přímé práce ročně. Je doložitelná 
např. účetními doklady, přehledem/statistikou konzultací, potvrzením vedoucího 
pracoviště, čestným prohlášením apod. 
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3. SUPERVIZE 

 supervize vlastní práce s klienty v minimálním rozsahu buď: 

 10 hodin ročně ve formě skupinové supervize, nebo 
 4 hodin ročně ve formě individuální supervize, nebo 
 jejich poměrnou kombinací. 
 Je doložitelná potvrzením supervizora o počtu a formě supervizních hodin. 

 
F. OSVĚDČENÍ AMRP 
 
Následující text upravuje postup při vydávání kvalifikačního osvědčení AMRP, jímž Stavovská 
rada AMRP stvrzuje kvalifikaci "Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP I. stupně", 
resp. "Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP II. stupně", či vydává osvědčení 
„Supervizor v oboru manželského a rodinného poradenství“. 
  
Po splnění požadavků příslušného stupně, podá adept Stavovské radě písemnou žádost            
o udělení osvědčení. K žádosti přiloží kopie všech potřebných dokladů (viz formulář žádosti       
o udělení osvědčení na webových stránkách AMRP). Originály dokladů předkládá žadatel pouze 
na vyzvání SR. Všechny originální dokumenty vrátí SR žadateli. 
  
SR žádost projedná a o svém rozhodnutí zda udělit či neudělit příslušné osvědčení žadatele 
písemně vyrozumí. Rovněž provede záznam o výsledku projednání žádosti do knihy k tomu 
určené. Tato kniha je na požádání člena AMRP k nahlédnutí. 
  
Ve výjimečných případech může Stavovská rada požádat o osobní účast žadatele, jeho 
supervizora, případně obou na svém zasedání. 
 
Užívání osvědčení může být na určitou dobu pozastaveno, případně může být osvědčení odňato 
zcela jako řešení prokazatelné neprofesionality a porušení etických zásad. O tom rozhoduje SR 
na základě podnětu některého z orgánů AMRP, oblastního sdružení, člena AMRP nebo i z vlastní 
iniciativy. 
 
V případě přerušení praxe na dobu delší než 5 let, je právo užívání osvědčení pozastaveno a 
následně může být obnoveno se souhlasem Stavovské rady. O přerušení praxe informuje 
Stavovskou radu příslušné oblastní sdružení Asociace. 
  
Všechny změny kvalifikace zanáší Stavovská rada do příslušných seznamů členů AMRP, 
dostupných na webových stránkách Asociace. V případě pochybností o trvání odborné praxe a  
v podobných případech má SR právo dotazovat se na stav věci a při nemožnost skutečný stav 
zjistit, zveřejní tuto skutečnost v příslušném seznamu kvalifikovaných poradců.  
  
Aktualizováno 9. 5. 2019 

 
Za Stavovskou radu AMRP 
PhDr. Petra Nebesová, předsedkyně 

 


