Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel: 267 913 634
www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz

Vážení a milí,
dovoluji si Vás pozvat na naše 33. kolokvium. Letošní název je:

Autenticita a profesionalita v psychoterapii
Zdá se, že poměr mezi autenticitou a profesionalitou v psychoterapii se čím dál tím více vyklání
na jednu stranu. Za posledních 20 let se objevilo tolik nových předpisů, vodítek, upozornění, nároků a
varování v psychoterapii, která nám psychoterapeutům svazují a umenšují to, na čem psychoterapie stojí,
totiž autentický vztah, chování a jednání v průběhu psychoterapie vůči našim klientům či pacientům. Co
však míníme, když hovoříme o autentičnosti? Umíme být v pravdě autentickými? Jsou různé podoby a
způsoby autentického jednání a prožívání? Korespondují spolu? Existují rozdíly mezi školami takového
rázu, že každá hovoří o rozdílných fenoménech nebo diference existují spíše na papíře?
Nepochybně je téma spojeno s odbornou úrovní psychoterapeutů i jevy, jako je zneužívání
psychoterapie samotnými psychoterapeuty, kterým se osobní vztah ke klientům vymknul z rukou.
Upozornění, varování, zákazy a příkazy se neobjevily jen tak, ale vycházely z neblahých zkušeností
pacientů a klientů, kteří byli v psychoterapii zneužiti, využiti, či jinak poškozeni. Podobně mnozí
psychoterapeuti potřebovali pevná vodítka v době, kdy se psychoterapie značným tempem tzv.
profesionalizuje. Zdá se ale, že i v psychoterapii roste technicistní myšlení a s ním i technologizace a
následná byrokratizace psychoterapeutické práce.
Žel bohu, podobně jako se původní ideje Evropské unie vymykají ze svého původního určení,
podle názoru některých zdejších i zahraničních kolegů také psychoterapie pro samé předpisy ztrácí sama
sebe. V této nové situaci je pravděpodobně potřebné se znovu zamyslet nad autenticitou a profesionalitou
tak, aby ani jedna nenegovala druhou, naopak, aby obě složky prospívaly našim klientům, pacientům i
nám samým.
Zdali je možné toho dosáhnout, bude jistě jedno z témat tohoto kolokvia.
Těším se, jako pokaždé, že se sejdeme v přátelském ovzduší a povedeme debatu, která nás
obohatí, inspiruje a poučí, také naši psychoterapii změní.
Potěšení z osobních setkání je pravidelným bonusem, který si všichni rádi vybíráme. Tradiční
pohoštění s párky a koláčky při kávě nebo čaji bude pro vás opět připraveno.
Pokud téma vzbudilo Váš zájem, jste srdečně zváni k aktivní i pasivní účasti. Opět jako v minulém
roce se pokusíme Vaše příspěvky zařadit do sborníku. Obratem je uveřejníme na našich webových
stránkách. Prosíme Vás proto, abyste napsali alespoň dvě stránky textu v čitelné a srozumitelné podobě;
ukazuje se, že i dobře seskládaná hesla či náměty nestačí. Pokud napíšete stran více, bude to skvělé!
Žádáme Vás také, aby Vaše čtené texty byly vypracovány k přednesu! Mnohem lépe se stanete
srozumitelnými a sledovatelnými. Také Vás žádáme, abyste svůj přednesený příspěvek představili
v nejvýše patnáctiminutovém čase.
Děkuji Vám za sebe i za Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, pod jejíž patronací se i
letošní setkání uskuteční.
Těším se na Vaše názory, těším se na debatu.

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Nakonec důležité informace:
Místo: PVŠPS, Milánská 471, Praha 10
Datum a časy: pátek 6. 6. 2014, začátek v 10:00 - do vypršení zájmu a sil, zpravidla okolo 15.00
odpoledne.
Prosím, potvrďte svoji účast laskavě na e-mailu bcstudijni@pvsps.cz nebo na telefonu 267 913 634
(studijní oddělení, paní Hana Králová).

Jak se k nám dostanete:

PVŠPS, Milánská 471, Praha 10
•

Konečná stanice metra C - Háje, východ z 1. vagónu po jezdících schodech, potom doprava přes
most po schodech dolů, kousek doleva na stanici autobusu 125. Šest stanic do zastávky Nové
Petrovice, přejít silnici a kousek ve směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní pavilónový objekt
PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

nebo
•

Stanice metra A Skalka, dále autobusem 125 do stanice Nové Petrovice, kousek zpět proti
směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní je pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je
oranžový dům s nápisem HOSTEL.

