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KOMPETENCE ÚČASTNÍKA 
SEMINÁŘE (ANOTACE)
Cílem tohoto semináře je představit sociální pracovníkům téma psychosomatických 
onemocnění vznikajících ze stresu a jakým způsobem se v našem zdravotnickém systému 
pracuje s takovými to klienty. Sociální pracovník tak může z těchto informací čerpat 
sám pro sebe a zejména při doporučeních pro své klienty, kteří trpí psychosomatickým 
onemocněním, na která pracoviště se mohou obrátit a co od léčby mohou čekat. 
Předpokládáme, že může v praxi pomoci klientovi získat potřebnou péči a v ideálním 
případě se podílet na zlepšení situace klienta (mezioborová spolupráce). Na začátku bude 
zmíněna historie psychosomatického myšlení ve světě a dále pak přehled teorií stresu. 
Důraz bude kladen na psychosomatické poruchy a onemocnění v důsledku působení 
stresu a možnosti léčby stresových poruch z psychosomatického pohledu. Zmíněny budou 
nejčastější psychosomatické poruchy, vliv chování na vznik onemocnění, jejich projevy 
a příčiny. Celkový vhled do problematiky pak uzavřou informace o psychosomatické 
léčbě, pracovištích v ČR a psychosomatika z pohledu psychoterapeutických škol (více 
bude zmíněna daseinsanalýza, které se jeden z lektorů věnuje). Účastníkům budou 
představeny také kazuistiky. Ve všech částech semináře bude podporována diskuze 
účastníků.

PROGRAM SEMINÁŘE
Pátek 21. června 2019 (17.00 – 20.15)
Úvod do problematiky psychosomatické medicíny, historie psychosomatického myšlení 
ve světě a u nás. Přehled teorií stresu. Psychosomatické poruchy a onemocnění 
v důsledku působení stresu. Léčba stresových poruch z psychosomatického pohledu. 
Prezentace dotazníků zjišťujících míru psychosociální zátěže lidí.

Sobota 22. června 2019 (9.00 – 16.45)
Psychosomatika z pohledu psychoterapeutických škol. Psychosomatický sběr dat 
(anamnéza). Psychosomatická léčba. Psychosomatická pracoviště v ČR. Modely 
vzniku psychosomatických poruch, vliv chování na vznik onemocnění, nejčastější 
psychosomatické poruchy a jejich projevy, etiologické faktory.

Psychosomatická péče v ČR v praxi



MUDr. Michal Kryl
Psychiatr a psychoterapeut v privátní praxi, absolvent 

daseinsanalytického výcviku u doc. Růžičky (VIAP-PPF, 

2002) a četných kurzů (mj. psychoterapeutická práce 

s tělem), výcvikový lektor a supervizor. 

Praxi zahájil v Psychiatrické léčebně Šternberk, odkud 

po II.atestaci odchází na Psychiatrickou kliniku FN a LF 

UP Olomouc, kde se stává vedoucím lékařem otevřeného 

oddělení pro úzkostné a depresivní poruchy. Věnuje 

se i pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Po 13 

letech odchází zpět do šternberské léčebny, kde s kolegy 

obnovuje otevřené oddělení pro léčbu neurotických 

poruch s bohatým psychoterapeutickým programem. 

O 4 roky později s multidisciplinárním týmem  

transformuje původní oddělení léčebné rehabilitace na 

psychosomatickou jednotku o 26 lůžkách. V současnosti 

jde o jediné integrativně fungující oddělení u nás 

(v rámci psychiatrického zařízení) s léčebným programem 

vycházejícím důsledně z bio-psycho-sociálních 

principů léčby. V současnosti zastává funkci primáře 

psychoterapeutického a psychosomatického oddělení.

Pracoviště:

Psychiatrická léčebna Šternberk, 

Olomoucká 1848/173, 

785 01 Šternberk
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Informace k semináři

Termín konání 21. – 22. 6. 2019

Místo konání
Univerzitní 22, Olomouc 

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

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

Výše účastnického poplatku

2 900 Kč při jednotlivém přihlášení,

je možné se také přihlásit do ročního

cyklu seminářů (2 500,- za seminář)

Kontaktní osoba programu

Mgr. Kateřina Hamplová

tel.: 775 115 446

e-mail: czv@oushi.upol.cz

Komu je vzdělávání určeno
Lékařům, psychologům, kněžím a dalším

odborníkům v pomáhajících profesích.

Odborní garanti semináře

Česká lékařská komora

– prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Asociace klinických psychologů ČR 

– Mgr. Eva Kochtová

Kredity za vzdělávací akci Česká lékařská komora: 10 kreditů

Kurz je akreditován

MPSV

Asociace klinických psychologů ČR

Česká asociace sester


