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Termín konání: 13. – 14. prosinec 2019



KOMPETENCE ÚČASTNÍKA 

SEMINÁŘE (ANOTACE)

Cílem semináře je představit psychotraumatologický náhled na psychoterapii. Zejména 

se budeme věnovat traumatizaci v dětství a vztahové vazbě. Porozumění  traumatu 

jako základnímu etiopatogenetickému faktoru dává terapeutovi možnost smysluplně 

konceptualizovat případ, plánovat terapii a vybírat účinné terapeutické nástroje. 

Předpokladem pro terapii psychické traumatizace je vztah mezi terapeutem a klientem 

založený na rovnocenném a respektujícím přístupu vůči pacientovi.

PROGRAM SEMINÁŘE

Pátek 13. prosinec 2019 (17.00 – 20.15)

Úvod do psychotraumatologie, patogenní vzpomínky. Zpracování informací v CNS,  jeho 

narušení vplyvem stresu a traumatu.

Sobota 14. prosinec 2019 (9.00 – 16.45)

Traumatizace v dětství, studia ACE, neurobiologie. Vztahová vazba, traumatizace ve 

vztahové vazbě, její důsledky. Posttraumatická disociace. Terapeutické implikace.

Psychotraumatologický pohled 
na vznik a léčbu psychických 
a psychosomatických obtíží



Mgr. Hana Vojtová

Hana Vojtová je klinická psycholožka, psychoterapeutka. 

Pracovala na psychiatrickém oddělení a v Denním 

psychiatrickém a psychoterapeutickém stacionáři 

v Trenčíně, nyní má soukromou praxi. Absolvovala výcvik 

v PCA a základní výcvik v KIP. Její psychoterapeutický 

přístup je ovlivněný i Dvanácti kroky Anonymních 

alkoholiků. Věnuje se především psychotraumatologii. 

Působí jako EMDR trenérka a supervizorka a také 

prezidentka národní společnosti EMDR Slovensko. 

Školí a přednáší v rámci Slovenského institutu pro 

psychotraumatologii a EMDR (SIPE) především 

v tématech psychotraumatologie (včetně vztahové vazby, 

disociace), ale i Dvanácti kroků AA nebo soucitu. S prof. 

MUDr. Haštem je spoluautorkou knihy Posttraumatická 

stresová porucha.

Pracoviště:

Maitri, s.r.o., 

Soblahovská 7, 

911 01 Trenčín

PROFILY LEKTORŮPROFILY LEKTORŮ



Informace k semináři

Termín konání 13. – 14. 12. 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. Edita Lukášová

tel.: 585 637 115

e-mail: edita.lukasova@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 – v jednání

Asociace klinických psychologů ČR

Česká asociace sester


