
 
 

 

     
 

 

 

Podmínky účasti v Kurzu aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch  
v dětském věku 

  
(Příloha k přihlášce, aktualizace 11.12.2019) 
 
1. Kurz je pořádán centrem RL-Corpus s.r.o., ve spolupráci s Mezinárodní Vojtovou společností – IVG. 

Rehabilitační centrum RL-Corpus s.r.o. je autorizováno Mezinárodní Vojtovou společností k výuce 
Vojtovy metody a od roku 2005 akreditováno k výuce Vojtovy metody MZČR. 
 

2. Kvalifikační předpoklady: 
Zájemce o kurz musí mít ukončeno rehabilitační vzdělání 
SZŠ – obor rehabilitační pracovník, nástavbové studium, vyšší odborné studium 
VŠ – bakalářský nebo magisterský obor fyzioterapie 
 

3. Předepsaná délka praxe před vstupem do kurzu Vojtovy metody: 2 roky 
Pracovní úvazek při vstupu do kurzu Vojtovy metody nesmí být pod 15 hodin týdně. V průběhu kurzu 
účastník pracuje s pacienty všech věkových skupin (hlavně 0 – 10 let) Vojtovou metodou (viz. bod 5) 
minimálně 15 hodin týdně.  

 
4. Kurz Vojtovy metody má 320 vyučovacích hodin, rozdělen na části A-B-C-(D) 

Část A: 80 vyučovacích hodin 
Část B: 120 vyučovacích hodin (1 týden teorie, 2 týdny praxe) 
Část C: 120 vyučovacích hodin (1 týden teorie, 2 týdny praxe) 
Závěrečná písemná samostatná práce 
 

5. Jednotlivé části kurzu následují po sobě minimálně v šestiměsíčních intervalech. Mezi jednotlivými 
částmi kurzu se předpokládá, že účastník bude pracovat na svém pracovišti Vojtovou metodou 
minimálně 15 hodin týdne a zdokonalovat se v praxi (viz bod 3). V průběhu kruzu a jeho závěru 
vypracuje účastník samostatné práce. O podmínkách vypracování prací a termínu odevzdání je 
informován včas v průběhu kurzu.  

 
6. Účastníci, kteří absolvovali část A kurzu Vojtovy metody, se zavazují nastoupit do následující příslušné 

části B a C kurzu Vojtovy metody. Účast na kurzu lze přerušit jen ze závažných důvodů. Pokud se 
student ze závažných důvodů nemůže účastnit kurzu B, může se zúčastnit části kurzu B následujícího 
kurzu, jinak nemůže v kurzu pokračovat. Totéž platí pro část C kurzu. Přerušení kurzu nemůže být 
déle než cca 1 rok (přerušení do následujícího kurzu).  

 
7. Termín začátku celého kurzu je zájemci o kurz oznámen nejpozději 3 měsíce předem. 
 
8. Závěrem části C kurzu je absolvent schopen objasnit obsah a princip reflexní lokomoce – Vojtovy 

metody, znát vzory ideální a abnormální motoriky a jejich řazení, určit hlavní nedostatek u daného 
pacienta, navrhnout léčebný postup, odůvodnit svůj postup a program prakticky předvést.  
 
 



 
 

 

     
 

 

V praktické ukázce musí být účastník schopen prokázat zvládnutou techniku reflexní lokomoce.  
 
Dále je nutné, aby absolvent byl schopen vést metodicky doprovod pacienta a v základech zvládl 
v rámci prováděné terapie psychické problémy postiženého dítěte a jeho rodiny. 

 
O úspěšném završení kurzu rozhodují odpovědní vedoucí výukoví terapeuti výukového centra.  
 
Není-li účastník schopen předvést očekávané znalosti a dovednosti, obdrží závěrem kurzu jen potvrzení 
pro daňové účely. Nebude mu uděleno potvrzení o absolvování kurzu ani vydáno potvrzení o jeho 
jednotlivých částech. 

 
9. Při zvládnutí obsahu jednotlivých částí kurzu a dodržení stanovených podmínek bude účastník schopen 

vykonávat terapii hybných poruch Vojtovou metodou a obdrží o této schopnosti osvědčení. 
 
10. V případě, že se účastník kurzu nebude moci závěrem kurzu prokázat předepsanými znalostmi a 

dovednostmi, je možné závěrečnou zkoušku přesunout na pozdější termín a ucházet se o osvědčení 
v předem stanoveném termínu, nejdříve však za 3 měsíce, nejpozději do jednoho roku. 

 
11. Je-li účastník zařazen do kurzu a akceptuje nabídnutý termín, je povinen uhradit poplatky jednotlivých 

částí kurzu dle platebních podmínek (podrobně viz dokument Platební podmínky). Výše poplatků je 
v souladu s cenovým předpisem RL-Corpus s.r.o. Cena jednotlivých částí kurzu spolu s konkrétními 
termíny je zveřejněna na webových stránkách RL – Corpus s.r.o. 
 
Poplatky je účastník povinen poukázat na konto RL-Corpus u banky FIO 

č. ú.  2100082030 / 2010 
 
Absolvoval-li zájemce o kurz Vojtovy metody výuku Vojtovy metody v rozsahu kurzu A v RL-Corpus 
s.r.o. v rámci svého studia na vysoké škole, hradí v A kurzu rozdíl ceny, která je stanovena pro 
konkrétní kurz Vojtovy metody. 

 
12. V případě nemoci nebo ze závažných důvodů lze omluvit 15% vyučovacích hodin z jednotlivých částí 

kurzu. 
 
13. Ubytování a stravu si zajišťují účastníci samostatně.  

 
14. Zájemce o kurz a jeho účastník prohlašuje, že podmínky kurzu Vojtovy metody v RL-Corpus s.r.o. dobře 

pročetl (a), vzal (a) na vědomí a že s nimi souhlasí.  
 
 


