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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali k účasti na 32. Česko-slovenské psychoterapeutické konferenci. Ná-
mětem konference je Kompetence a osoba psychoterapeuta. Toto téma je důležité zejména 
pro naše klienty, ale i pro náš profesionální růst. Jak pro samotné praktikování psychoterapie, 
tak pro hledání společné komunikace mezi sebou, s klienty i se společností. 

Do 1. září bylo do programu přihlášeno 92 příspěvků. Program je zatím předběžný a je mož-
né, že se bude ještě upravovat. Přesto je už nyní jasné, že bude bohatý a rozmanitý, poskytne 
profesionální i osobní zážitky, umožní reflektovat vlastní postoje, získat obohacující informace 
a možnost společně diskutovat o důležitých současných tématech. 

Svět i společnost mají tendenci se rozdělovat. Je doba zesíleného vnímání odlišností a akcen-
tace rozporů. Sílí konflikty, zpochybňovaná je tolerance, laskavost a integrace. Pocity ohrože-
ní, nárůst černo-bílého vidění, radikalizace postojů, populismus a hledání silných vůdců jsou 
znamením doby. Podobné vlny můžeme vidět v celé historii. Lze je spatřit ve světě, v politice, 
v náboženství i v psychoterapii. Podobně rozděleně funguje naše psychoterapeutická obec. 
Není to pro nás, ani pro naše klienty dobré. Snižuje to náš kredit před úřady i před společ-
ností. V rámci zdravotnictví je psychoterapie málo dostupná, má nejasnou kvalitu, odrazující 
čekací doby, téměř chybí u závažnějších problémů. Mimo zdravotnictví chybí právní ukotvení, 
ochrana klienta i terapeuta, kvalita psychoterapeutické péče nemá žádnou kontrolu. Chybí 
vymezení hranice mezi psychoterapií ve zdravotnictví a psychoterapeutického poradenství 
mimo zdravotnictví.

Je důležité hledat témata, která nám pomohou společně hledat a tvořit. Potřebujeme probírat 
hranice mezi psychoterapií ve zdravotnictví a psychoterapeutickým poradenstvím. Rozpo-
znat, kde jsou limity našich kompetencí. Kdo je schopen pomáhat komu, ve které chvíli a kdy 
už také ne. Potřebujeme zvýšit efektivitu psychoterapeutických výcviků tak, aby vychovávaly 
kompetentní psychoterapeuty. Potřebujeme diskutovat, jak má vypadat psychoterapeutické 
vzdělávání. Co má obsahovat, jakým způsobem má být vedeno, jaký má mít výsledek. 

Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání. Rádi bychom, 
aby konference byla platformou pro společnou diskuzi, místem, kde se můžeme lidsky potkat.

Ján Praško 

Předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP



Důležité informace

Stránky konference:
www.psychoterapeutickakonference2019.cz

Pořádá:
ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Spolupořádá:
Slovenská psychoterapeutická společnost

Další spolupracující organizace:
Česká psychiatrická společnost ČLS JEP

Asociace klinických psychologů ČR

Kontaktní osoba na agenturu organizující konferenci:
Aneta Šanderová 
organizační zajištění 
tel: 775 666 348 
sanderova@amepra.cz 
Amepra, s.r.o.

Valná hromada ČPtS
Valná hromada České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP se bude konat

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 19 hodin v kongresovém sále. Hojná účast je důležitá 
a vítána.



Předběžné informace o programu

Vyzvaní řečníci
Ladislav Timuĺák: Vývoj a adaptácia psychoterapeutického prístupu: implikácie pre kompe-
tencie a osobnosť terapeuta

Eva Junková: Schopnost porozumění pacientovi (v nejširším slova smyslu) jako jedna ze zá-
kladních kompetencí psychoterapeuta

Zbyněk Vybíral: Proč se psychoterapie tak často nezdaří?

Video přednáška
Marvin Goldfried: Contemporary Psychotherapy: How can we reach a consensus?

Témata sympozií
Negativní efekty psychoterapie

Kompetence v psychoterapii

Náklady na psychoterapeutické výcviky, kroková péče

Základní kompetence v kognitivně behaviorální terapii a supervizi

Somatoformní a disociativní poruchy

Adiktologie

Kompetence

Sebezkušenost

Neurovědy a psychoterapie, výzkum

Arteterapie, relaxace a imaginace

Vztah

Schématerapia

Kulatý stůl
Vzdělávání v psychoterapii v ČR

Workshopy
Timuľák: Psychoterapia zameraná na emócie ako transdiagnostický prístup: úvod.

Valkovic, Hambalek: Psychológia dvoch osôb a vzťahové modely psychoterapie



Kryl: Naše tělo tady a teď

Večeřová Procházková: Využití biosyntézy pro hledání vhodné terapeutické intervence

Ocisková, Praško: Pozitivní kognitivně behaviorální terapie

Poněšický: Bálintovská skupina

Hrdličková, Hudlička: Dilema duálních vztahů v psychoterapii

Gavendová: Kognitivně-behaviorální intervence u poruch chování dětí a dospívajících

Vaněk, Kantor: Schématerapeutická práce s dětskými módy, aneb zraněné dítě v každém 
z nás

Štefančíková: Projektivní rozhovor jako nástroj pro analýzu problému

Grambal, Ocisková, Kasalová, Praško: „Pojď ode mě dál!“ aneb lidé s hraniční poruchou 
osobnosti v léčbě

Enachescu-Hroncová: Klinická praxe Integrované psychoterapie/Knobloch, kompetence 
a osobnost psychoterapeuta

Víchová: Relaxační a hypnoterapeutické kompetence – od teorie k praxi

Kalina: Cesta životem a rizika závislosti: tarotový dýchánek

Vrbová, Kolek: Skupinové strategie ve schematerapii

Paloušová: Bálintovská skupina

Růžička: Výklad snů v daseinsanalýze

Možný: Metafory v KBT

Miler: Encounterova skupina

Kubánková, Dacerová: Diskuzní workshop – „Hranice v psychoterapeutickém vztahu

Frouzová: Formulování případu v krátkodobé dynamické psychoterapii

Studentova: Radosti a výzvy sebareflexie

Piliarová, Rosiarová: Akú máte predstavu, že Vám môžem byť užitočný/á?

Ocisková, Praško: Kognitívni terapie a schematerapie u pacientů s poruchou s bludy

Možný: Třetí vlna KBT: Na soucit zaměřená terapie Paula Gilberta

Kotian, Chupáčová: Techniky transkripcie spomienok v schématerapii

Kasalová, Praško: Daleko až k pláči, blízko až ke smrti aneb hledání autentického kontaktu 
se sebou a druhým – zážitková dílna schematerapie a gestalt terapie

Hadasová: Ako pomáha imaginácia šikanovaným deťom


