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Ve dnech 22. a 23.6. 2016 pořádal Skálův institut již druhou 
mezinárodní konferenci o současné integrativní psychoterapii

• Letos v Emauzském klášteře především 
zářila hvězdná americká psychoterapeutka 
Hanna Levenson, která také den před 
konferencí vedla interaktivní workshop o 
krátké dynamické terapii. 



Ve své přednášce se především zaměřila na nové poznatky 
z výzkumu o rekonsolidaci paměti a o možnosti „otevírání“ 
synapsí pomocí psychoterapie. 



Nabitý program v průběhu dvou dnů představil i významné 
přední psychoterapeuty, kteří se hlásí k integrativnímu smýšlení. 

• Odborný garant konference dr. Karel 
Nešpor jako vždy „zvedl účastníky ze židle“ 
– pouze ale v tom dobrém slova smyslu. 



Ředitelka Skálova institutu dr. Magdalena Frouzová se ve svém příspěvku zamýšlela nad přístupem ke 
klientům, jejichž problémy vznikají a jsou zásadně ovlivňovány integrací a globalizací ve světě. 
Společně s kolegyní dr. Markétou Fialovou také zprostředkovaly nové informace a poznatky ze světové 
konference pořádané Společností pro výzkum integrace v psychoterapii (SEPI).  



Brněnská sekce integrativních psychoterapeutů, 
prof. Zbyněk Vybíral a dr. Jan Roubal

• přispěli svými odbornými znalostmi, ať už to byla konstruktivní kritika 
integrativní psychoterapie, či výcvikový model pro integrativní 
psychoterapeuty.



Doc. Jan Kožnar s nadhledem a humorem svým vlastním nahradil 
ochořelého dr. Radkina Honzáka a v publiku vzbudil vlnu emocí svou 
přednáškou o tom, jak jsou emoce až na druhém místě.



Absolventi a lektoři Skálova institutu na konferenci ukázali, že 
šíří myšlenku integrace spolu s dalšími odborníky dále I. 

• Dr. Sekot, Dr. Večeřová-Procházková a Dr. 
Krausová se zabývali psychosomatikou, 



Absolventi a lektoři Skálova institutu na konferenci ukázali, že 
šíří myšlenku integrace spolu s dalšími odborníky dále II. 

• Veronika Nýdrlová a dr. Komzáková mluvili o 
využití dramatických prvků v práci s pacienty a 
se studenty. 



Absolventi a lektoři Skálova institutu na konferenci ukázali, že 
šíří myšlenku integrace spolu s dalšími odborníky dále III. 

• Helena Fialová mluvila o prevenci ohrožené 
rodiny, zatímco A. Hoffmannová popisovala 
práci s páry, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí. 
Dr. Jílek mluvil o fungování psychoterapeuta v 
multioborovém terénním týmu a J. Kotalová o 
komplexní léčbě psychóz. 



Hodně absolventů přišlo se svými postery, kde 
ukazovali, jak používají integraci ve své práci.



Výzkumná skupina, která usiluje o kvalitní 
zpětné vazby celého výcvikového procesu 
• předložila ve svých referátech (Dr. 

Fialová, Dr. Krupníková, Dr. 
Najbrtová)

• výsledky názorů frekventantů i 
lektorů SI na celý proces. 

• Vedení Skálova institutu právě 
zapracovává tyto výsledky rovnou do 
probíhajícího programu.



Prof. Ferdinand Knobloch zaslal svou video zdravici přímo pro 
naši konferenci – v srpnu oslaví 100 let a stále je velmi vitální! 

• Jeho spolupracovníci představili nejen videa popisující terapii prof. 
Knoblocha, ale také svou vlastní metodiku práce s klienty. 



Dr. Kubánek mluvil o svém originálním přístupu 
práce s kruhy.



Konference nabídla večerní setkání jednotlivých komunit Skálova 
institutu (nyní probíhá již 13. komunita), při které se absolventi vzájemně 
informovali o svém dalším osobním i profesním vývoji. 



Během této konference mohli účastníci nakoupit podstatně levněji knihy týkající se 
psychoterapie v knižním stánku a Dr. Hanna Levensonová zájemcům svou knihu 
Krátká dynamická psychoterapie, která právě v ČR vyšla, podepsala. 



Ohlasy z publika:

“Z konference jsem měl velmi pozitivní dojem. Jednak proto, že se vydařilo pozvání Hanny Levenson což vypovídá i o tom, že 
2.ročník mezinárodní konference má svůj potenciál. Další klad, který bych vyzdvihl je fakt, že konference byla akreditovaná a
o to byla hodnotnější i pro odbornou veřejnost. A v neposlední řadě oceňuji příležitost slyšet, jak jednotliví zástupci 
integrativní psychoterapie s informacemi pracují a jak samotnou integrativní psychoterapii vnímají.”  D.B.

“Odborná konference pro mě byla inspirativní. Nejvíc mě oslovila Hanna Levenson se svým příspěvkem. Zaujala mě svou 
teorií, podle níž v některých situacích může terapeut vhodnou intervencí změnit klientovu vzpomínku. Ocenila jsem 
informace MUDr. Frouzové a MUDr. Fialové o Mezinárodní konferenci SEPI v Dublinu 2016 a zaujal mě popis Playback divadla 
a dramatické hry, o němž referovala Mgr. Veronika Nýdrlová.” M.Š.

“Letošní závěrečná konference byla vyjimečná tím, že přednášela Hanna Levenson. Její příspěvek byl podán  srozumitelně, 
ale zároveň byl vyjimečný svým obsahem. Pochopení maladaptivních vzorců u svých klientů považuji za zásadní pro další 
práci v psychoterapii. Za další výbornou přednášku považuji příspěvky MUDr. Zuzany Krauzové o integrativních přístupech v 
psychosomatice a psychoterapii v Německu. Velmi se mi líbila přednáška MUDr. Karla Nešpora, který mě inspiruje i svým 
pojetím léčby závislostí a smyslem pro humor.” L.K.


