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Vás zvou na seminář z cyklu

PhDr. Michael Šebek, CSc.

PSYCHOANALYTICKÁ 
PSYCHOSOMATIKA



KOMPETENCE ÚČASTNÍKA 
SEMINÁŘE (ANOTACE)
Cílem semináře je nabídnout pohled na některá onemocnění fokusem psychoanalýzy 
a klinické psychosomatiky. Přes důležité mezníky z historie psychoanalytické 
psychosomatiky se absolvent  seznámí  se stručnou historií tohoto oboru a dílčími 
psychosomatickými koncepcemi –  např. s vlivem S. Freuda, přístupem a prací  
G. Groddecka, Heidelbergskou a Berlínskou školou, přínosem F. Alexandera, poválečnými 
školami a směry.  Získá přehled o současných pojetích a přístupech v tomto oboru  
a  seznámí se s problematikou prolínání neurovědy a psychosomatického přístupu. Část 
semináře bude tvořit rozbor konkrétních kazuistik, aby si účastníci dokázali  vytvořit 
představu o možnostech psychoanalytické léčby. 

PROGRAM SEMINÁŘE
Pátek 23. dubna 2021 (17:00 – 20:15)

Počátky psychosomatického myšlení a biomedicínského paradigmatu  
v euroamerickém prostoru. Sigmund Freud a německá psychoanalytická 
psychosomatika. Franz Alexander - 7 somatických diagnóz a jejich specifické 
intrapsychické činitele, intrapsychické konflikty coby etiologické faktory daného 
onemocnění.  Pařížská psychosomatická škola (Écol de Paris) a její přínos pro 
psychosomatiku a psychoanalýzu. 

Sobota 24. dubna 2021 (9:00 – 16:45)

Současná psychoanalytická psychosomatika. Lacanovský přístup - problém řeči 
a promluvy; otázka symbolična v psychoanalýze; inovace v psychoanalytické 
praxi. Vztah neurovědy a psychoanalytické psychosomatiky. Dětská problematika. 
Psychosomatická péče. Příklady z psychoanalytické praxe – rozbor konkrétních 
kazuistik a příklady léčby.

Psychoanalytická psychosomatika



PhDr. Michael Šebek, CSc.
Psychoterapeut, psychoanalytik s dlouholetou praxí v oboru a vysokoškolský pedagog. 

Absolvoval obor klinická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

(1970), tamtéž získal PhDr. (1971) a v roce 1985 získal CSc. v klinické psychologii. 

Celou svou profesní kariéru se  aktivně věnuje psychoanalýze, absolvoval psychoanalytický 

výcvik v Pražské psychoanalytické skupině a v roce 1990 spoluzakládal Českou 

psychoanalytickou společnost  (ČPS). V roce 1989 se stal přímým členem Mezinárodní 

psychoanalytická asociace (IPA). V roce 1993 založil s několika kolegy Českou společnost 

pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a byl několik prvních let jejím koordinátorem. 

V roce 1999 spoluzakládal Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a dodnes je členem 

její redakční rady. Je výcvikovým a supervizním psychoanalytikem ČPS.

Bohaté praktické zkušenosti získal během svého dlouhodobého působení ve zdravotnictví 

(1970 – 2018). Od roku 1991 se věnuje pedagogické práci a přednáší lékařskou psychologii, 

psychosomatiku a lékařskou etiku na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

Odborné přednášky měl na několika místech v USA a v Evropě. Publikuje doma i v zahraničí 

na různá témata psychoanalýzy a psychosomatiky. Ve světě je znám hlavně svojí originální 

teorií totalitního objektu a totalitní mysli.

Pracoviště:

Soukromá psychoanalytická praxe 

Ovčí Hájek 2168/34 

Praha 5

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (odborný asistent)

Kontakt: michael.sebek@me.com



Informace k semináři

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

Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci, 

Cyrilometodějská teologická fakulta 

a Institut sociálního zdraví na UP

Termín konání 23. – 24. 4. 2021

Místo konání

Univerzitní 22, Olomouc  

Cyrilometodějská teologická fakulta 

(CMTF) v případě nepříznivé 

epidemické situace proběhne online

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
Lékařům, psychologům, kněžím 

a dalším odborníkům

Odborní garanti semináře

Česká lékařská komora 

– MUDr. Michal Kryl, Psychiatrická 

léčebna Šternberk 

Asociace klinických psychologů ČR  

– Mgr. Eva Kochtová

Kredity za vzdělávací akci Česká lékařská komora: 7 kreditů

Kurz je akreditován
Asociace klinických psychologů 

Česká lékařská komora


