
1. - 2. 10. 2021
Termín konání

Vás zvou na seminář z cyklu

prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

SUPERVIZE PŘÍPADŮ S ROZŠÍŘENOU 
BIOGRAFICKOU ANAMNÉZOU S 

VYUŽITÍM TECHNIKY M. BALINTA



KOMPETENCE ÚČASTNÍKA 
SEMINÁŘE (ANOTACE)
Případová supervize je v oblasti pomáhajících profesí důležitým nástrojem a jejím 
cílem je rozvoj a upevnění profesionálních kompetencí jednotlivce nebo pracovního 
týmu.  Je účinnou a současně bezpečnou metodou poskytování podpory a pomoci při 
řešení náročných situací, s nimiž se pracovníci potkávají v  profesním životě. Účastníci 
semináře se seznámí s tzv.  Balintovskou skupinou, jakožto strukturovanou formou 
skupinové supervize, která svým členům umožňuje vzájemnou pomoc a podporu 
prostřednictvím sdílení prožívání, fantazií, zkušeností. Osvojí si způsob, jak  reflektovat 
vlastní práci rozborem odborných i osobních témat.  Cílem semináře je kromě 
prozkoumávání vlastního stylu práce především nabídnut tvořivý přístup při hledání 
nových možností případové práce, rozšiřování stylů jednání a komunikace.

V první části se účastníci seznámí s teoretickými východisky a metodikou. Následně 
budou mít možnost praktického nácviku vytvořením Balintovské skupiny.

PROGRAM SEMINÁŘE
Pátek 1. října 2021 (17:00 – 20:15)
Teoretická východiska a metodika supervize v poradenství. Specifika balintovské 
supervize. Balintovská skupina – práce na případové studii s následnou reflexí.

Sobota 2. října 2021 (9:00 – 16:45)

Vědecké a klinické studie související s referovaným případem. Balintovská skupina 
– práce na případu. Nácvik schopnosti komplexního biopsychosociálního chápání 
klienta a propojování procesů v dění tady a teď s biografickými a aktuálními faktory. 
Rozvoj schopnosti porozumění vlastnímu vnitřnímu psychickém dění a schopnosti 
reflektovat vztahovou rovinu (problematika přenosu a protipřenosu). Na základě 
psychodynamického přístupu přiměřeně plánovat další poradenský proces. 

Supervize případů s rozšířenou biografickou 
anamnézou s využitím techniky M. Balinta



Supervize případů s rozšířenou biografickou 
anamnézou s využitím techniky M. Balinta

prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. 
Psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí. V současnosti 

působí v psychiatrické a psychoterapeutické ambulanci Pro mente 

sana v Bratislavě. Má vzdělání v několika psychoterapeutických 

metodách, např. psychodynamické psychoterapii, katatymně 

imaginativní psychoterapii, supervizi formou balintovských 

skupin, hypnóze a autogenním tréninku, Rogersovské 

psychoterapii aj., a v některých z těchto metod působí i jako 

školitel a cvičný terapeut. 

Kromě toho vyučuje na různých univerzitách a je držitelem 

mnoha ocenění, např. ceny Ligy za duševní zdraví SR za 

dlouhodobý přínos pro duševní zdraví nebo Osobnost roku 2000 

v oblasti duševního zdraví, Čestné členství v České psychiatrické 

společnosti J.E.P. za přínos pro českou psychiatrii. Je autorem 

několika knih, např. Vzťahová väzba, Autogénny tréning 

nebo Posttraumatická stresová porucha. V současné době se 

věnuje zkoumání psychické traumatizace v dětství a vztahové 

vazby v dospělosti jako determinantám zdraví. To je nyní 

dynamicky se rozvíjející oblast aplikovaného psychologického a 

psychopatologického výzkumu.

Pracoviště:

Pro mente sana, s.r.o. 

Heydukova 27 

811 08 Bratislava



Informace k semináři

Termín konání 1. – 2. 10. 2021

Místo konání

Univerzitní 22, Olomouc 

Cyrilometodějská teologická 

fakulta (CMTF)

Způsob přihlášení Online přes web www.czv.upol.cz

Výše účastnického poplatku 2 900 Kč

Kontaktní osoba programu

Mgr. Edita Lukášová

tel.: 585 637 115

e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Komu je vzdělávání určeno

psychologům, lékařům, 

terapeutům a dalším odborníkům 

v pomáhajících profesích

Odborní garanti semináře

Česká lékařská komora

– MUDr. Michal Kryl

Asociace klinických psychologů ČR 

– Mgr. Eva Kochtová

Kurz je akreditován
Asociace klinických psychologů

Česká lékařská komora

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.


