
14. - 15. 5. 2021
Termín konání

Vás zvou na seminář z cyklu

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

SNOVÝ ŽIVOT JAKO TEORETICKÉ 
VÝCHODISKO PSYCHOSOMATIKY



KOMPETENCE ÚČASTNÍKA 
SEMINÁŘE (ANOTACE)
Seminář je určen pro zájemce o problém psychosomatiky, kteří chtějí porozumět 

vzájemnému vztahu těla a duše. Jako východisko použijeme snový příklad, ze kterého 

vyplývá, že základní vztah, který musí být řešen, je problém hmotného a nehmotného. 

Lektor demonstruje vzájemný poměr hmotného a nehmotného na příkladu snu, 

který má zcela nehmotný charakter svým obsahem, a přitom je prožíván jako realita. 

Zároveň je patrné, že je nehmotný. Pokud si uvědomíme, že snový život je řečí, pak 

můžeme pochopit, že má významy, které nastoluje, vliv na hmotné. Například pozdrav 

od milé osoby přinese zvýšení krevního tlaku, zrychlený dech, změnu velikosti 

zorniček, motorickou aktivitu, vysychání v krku, atd. Tento vztah však není kauzální v 

přírodovědeckém slova smyslu, neboť nesplňuje základní kritéria kauzality, přesto však 

je účinný svými významy, které mají také somatický charakter.

Lektor na příkladech vysvětlí, že psychosomatický přístup v dosavadní podobě nutně 

končí ve slepé uličce. Předloží pak možná řešení a překvapivé závěry.

PROGRAM SEMINÁŘE
Pátek 14. května 2021 (17:00 – 20:15)

Obecný úvod do problematiky poměru hmotného a nehmotného. Ukázky snových 

skutečností jako východisko k porozumění řeči.

Sobota 15. května 2021 (9:00 – 16:45)

Úvod do snového života a možnosti výkladu. Sen jako bytí v přirozeném světě. Přirozený 

svět jako metodologické východisko porozumění subjektivitě objektivity. Výklad snů z 

hlediska „poměru duše a těla“.

Snový život jako teoretické 
východisko psychosomatiky



Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph. D. 
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph. D. je rektorem Pražské vysoké školy psychosociálních 

studií. Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel. S doc. 

Skálou spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského 

psychoterapeutického institutu a Pražské vysoké školy psychosociálních studií. 

Ředitel a spoluzakladatel Psychosomatické a psychoterapeutické kliniky ESET. 

Vzdělán na FF UK, jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie, 

funkční specializace v psychoterapii, habilitace z klinické psychologie, 

psychoanalytický výcvik., výcvik SUR, Rogeriánský výcvik, psychedelický 

výcvik, mezinárodní výcvik v supervizi. V současnosti výcvikový daseinsanalytik, 

výcvikový supervizor. Zakladatel Asociace klinických psychologů ČR, spolu s 

doc. MUDr. Skálou, CSc. a PhDr. A. Šimkem zakladatel České psychoterapeutické 

společnosti ČLS JEP, člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, 

člen ČAPs, člen Slovenské psychoterapeutické společnosti, člen Evropské 

psychoterapeutické asociace a České i mezinárodní daseinsanalytické 

společnosti. Zavedl a uvedl do české psychoterapie balintovské skupiny. S doc. 

Čálkem koncipoval komunitní a skupinovou daseinsanalytickou psychoterapii, 

sám pak metodu vyrozumívání a daseinsanalytický výklad snového života. 

Publikuje u nás i v zahraničí.

Pracoviště:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 

s.r.o., Hekrova 805/25, 149 00 Praha 4

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická 

klinika, s.r.o.,  Úvalská 47, 100 00 Strašnice



Informace k semináři

Termín konání 14. – 15. 5. 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 při jednotlivém přihlášení, 

je možné se také přihlásit do ročního 

cyklu seminářů (2 500,- za seminář)

Kontaktní osoba programu

Mgr. Edita Lukášová

tel.: 585 637 115 

e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Komu je vzdělávání určeno

Lékařům, psychologům, duchovním, 

terapeutům 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 Asociace klinických psychologů ČR

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


