
SKÁLUV INSTITUT, o.p.s. 
APOLINÁŘSKÁ 4, 128 00, PRAHA 2, CZECH REPUBLIC 
Mob. 737407739, email :Alena.vecerova.prochazkova@gmail.com 

Bankovní spojení : č. účtu 191497540217/0100 KB Praha 6 

 Kontaktní adresa: PhDr. Magdalena Frouzová, Centrum pro integrativní psychoterapii, 16900 Praha 6, Bělohorská  2469/93  

Pozvánka na  

Teoretický víkendový  seminář  Skálova Institutu  
ve dnech 18.-19.března 2023  

Příležitosti a výzvy současného rodičovství 
v Emauzském klášteře, Praha 2, Vyšehradská 49/320,  

(Metrem stanice Karlovo náměstí, tram. stanice Moráň, linky 3, 4, 10, 14, 16, 18, 24, Hl. vstup do areálu je z 

Vyšehradské ulice, z CIPu tram 22)  

V případě problémů kvůli covidu se bude konat on-line, což bude oznámeno včas. 

Lektor: 

Mgr. Et Mgr. Vlaďka Bartáková, PhD. 
Psycholožka, biosyntetická psychoterapeutka, krizová interventka, autorka programu JAK 

VYCHOVÁVAT A NEZBLÁZNIT SE, máma čtyř dětí. Členka Českého institutu biosyntézy 

a Českomoravské psychologické společnosti. 

 

Program: 

Sobota  18.3.2023 :  
 

1. 9:00 – 10.30:  Východiska: zazdrojovaný rodič; výchova jako učení se vztahovosti 

2. 11:00- 12. 30: Nezazdrojované dítě, dětský mozek a jeho nezralost; potřeby 

OBĚD 

3. 14.00 – 15. 30: Co potřebujeme znát o proměnách dětského mozku 

4. 16 .00 – 17. 30: Vliv hormonů na mozek chlapců  

 

Neděle 19.3.2023: 

5. 8.00 – 9.30   Vliv hormonů na mozek dívek 
6. 10.00 - 11. 30  Užitečné nástroje na výchovu kluků a holek 

 OBĚD 

7. 13.00 - 14.30 Čím nás děti zlobí a co s tím; nástrahy sourozenectví, osobnostní 

potřeby 

8. 14.45 – 16.15 Vše, co jste chtěli o rodičovství vědět a báli jste se zeptat 

  

16.15 - 16. 30. hodnocení, potvrzování účasti, ukončení 

Organizace a finance: 
Na teoretický víkend není třeba se předem hlásit.  

Kurzovné na jeden víkend je 2500 Kč (pro frekventanty jsou teoretické víkendy v ceně základního 

kurzu, pro absolventy SI 2000 Kč), na 1 den 1500 (pro absolventy SI 1000 Kč). 

 Lze platit na místě (v tom případě o 100 Kč více) či na číslo účtu SI (viz v záhlaví). Potvrzení o 

zaplacení prosíme vezměte s sebou. 

Vezměte si prosím sebou vytisknutý hodnotící arch a vyplňujte jej průběžně, odevzdáte jej na 

konci setkání.   

Ze soboty na neděli je možné přespat v CIPu, spací pytle s sebou. 

Zájemci o přespání se hlásí přímo PhDr M. Frouzové na email magdalena.frouzova@email.cz. 

 Kvůli občerstvení doporučujeme si vzít s sebou na školení vlastní hrnek. 

 

Za Skálův institut,    Alena Večeřová Procházková 

mailto:magdalena.frouzova@email.cz
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Hodnocení víkendového semináře  - březen 2023 

 

Celkové hodnocení semináře –  (školní známka) 

 

 

Nejvíce mne zaujal blok č ___ a čím 

 

 

 

1. Východiska: zazdrojovaný rodič; výchova jako učení se 

vztahovosti 

 

 

 

2. Nezazdrojované dítě, dětský mozek a jeho nezralost; 

potřeby 

 

 

 

3. Co potřebujeme znát o proměnách dětského mozku 

 

 

 

 

4. Vliv hormonů na mozek chlapců 

 

 

 

5. Vliv hormonů na mozek dívek 

 

 

 

6. Užitečné nástroje na výchovu kluků a holek 

 

 

 

 

7. Čím nás děti zlobí a co s tím; nástrahy sourozenectví, 

osobnostní potřeby 

 

 

 

 

8. Vše, co jste chtěli o rodičovství vědět a báli jste se zeptat 

 

 

 

 

 


