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existenciální analýzy zde v Praze. Pro letošní konferenci
jsme vybrali široké téma, které reflektuje podobu
měnící se rodiny a s ní spojené nároky kladené na děti i
na rodiče, na měnící se roli muže a ženy a na některé
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každodenní praxi. Právě v terapeutické práci jsme
schopni zaznamenat nová témata a vnímat s tím i nové
požadavky, ať už jsou kladeny na samotné klienty nebo
na

19. května 2018 od 9 do 17.15 hodin
v Emauzském opatství

Registrace od 8:30
Přednášky (9:00 – 11:45 hodin)
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hotové

odpovědi, ale přinést zkušenosti, jak se s tématy
vyrovnáváme a jaké nové způsoby práce to přináší. Z
fenomenologie víme, že prvotní mozaika různých úhlů
pohledu vytváří posléze základ pro pohled nový či
zásadní. Zda se to podaří právě na této konferenci,
nevíme. Ale přejeme si, aby letošní konference přispěla
k inspiraci a nabídla další úhel pohledu v hledání
smysluplného v dnešní měnící se době.
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 Sexuální orientace v kontextu rodinných
vztahů
Jakub Hučín
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Přednášky

9:00 –11:45 hodin

Přednášky II

Můj klient je dítě!?

Od diplomu k hypotéke

Mgr. Martina Vondrová

Mgr. Zuzana Hitková

Na zrání osoby - toho vědomého a jednajícího v nás - se
podílí přirozený vývojový proces, který je podmíněný
biologickým zráním. Existenciální analýza také definuje
podmínky, které jsou důležité pro to, aby z dítěte vyrostl
zdravý autenticky jednající dospělý. Přednáška se zaměří na
to, jak se různě starým dětem daří s ohledem na zrání osoby
v různých variantách rodin a také v situacích změn, které v
rodinách nastávají.
Virtuálny versus Skutočný svet
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
Každá doba prináša nové témy, nové úskalia. V dobe
súčasnej dostáva obrovský priestor virtuálny svet a on-line
komunikácia. Skracuje sa vzdialenosť a zároveň sa vzďaľuje
blízkosť. Vo svojej prednáške sa budem venovať psychickým
ťažkostiam, ktoré sa objavujú najmä u detí a adolescentov v
súvise s virtuálnym svetom. Pozrieme sa, akým spôsobom
môže virtuálny priestor vstúpiť do dospievania dieťaťa a s
akými ťažkosťami sa môžeme stretnúť v terapeutickej praxi.
Povieme si o možnostiach, ako s týmito ťažkosťami
zaobchádzať.
Vyrůstání v dětském domově
Mgr. Jana Smolíková
Oproti dětem vyrůstajícím v rodinách se z dítěte z dětského
domova často musí stát dospělý ze dne na den. Tím dnem
bývá den 18. narozenin. V jakého dospěláka dítě vyroste,
záleží u dětí z dětských domovů mj. na věku, kdy do
dětského domova přijdou, a také na intenzitě a důslednosti
přípravy dětí na odchod „do života“. Mění se přístup dětských
domovů k přípravě dětí na samostatný život? Jakou roli v
této přípravě hraje terapie? Ve svém příspěvku budu čerpat
ze svého několikaletého působení v jedné pražské neziskové
organizaci.

14:00 –17:15 hodin

V príspevku budem hovoriť o životnom období, v ktorom sú
mladí ľudia zvonka i zvnútra tlačení, aby zaujali postoj k
téme založenia vlastnej rodiny („všetky kamarátky sa
vydávajú, len ja nie”, „treba si zobrať hypotéku, keď si ju
všetci berú”, „nechcem mať vlastné deti, je to divné?”).
Okrem vyčerpávajúceho každodenného kolotoča im
situáciu komplikujú aj (často problematické) vzťahy v ich
pôvodných rodinách. Do terapie prichádzajú s potrebou
ujasniť si, čo ďalej so životom. Medzi všetkými
očakávaniami, tlakmi a nárokmi sa snažia rozpoznať svoje
hodnoty a nájsť vlastný smer.
Sexuální orientace v kontextu rodinných vztahů
Jakub Hučín
Sexuální orientaci partnerů jsme byli dosud zvyklí v
rodinném uspořádání brát jako samozřejmost, kterou jsme
nijak zvlášť neřešili. Jiná sexuální orientace než většinová
heterosexuální nás vede k větší fenomenologické
otevřenosti, protože vnáší jak do terapeutické práce s
osobností klienta, tak do jeho rodinných vztahů nové a
někdy ne zcela očekávané momenty. To nám ukáže několik
životních příběhů našich klientů.
Vztah jako setkání různých kultur
Richard Machan
V příspěvku Vás provedu dvěma krátkými kazuistikami,
které nám ukáží vývoj partnerského vztahu s jeho
komplikacemi, pochopením a možnými východisky. Na
problematiku nahlédneme optikou základních osobních
motivací. První kazuistika se věnuje mladému arabsko českému páru, který se připravuje na společný život. V
druhé kazuistice představím italský pár žijící v České
republice a v Hong Kongu.

Domov je tam, kde ...

Panelová diskuse

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

M. Vondrová, Z. Matzová, J. Smolíková, P. Klastová
Pappová, Z. Hitková, J. Hučín, R. Machan
Diskuse nad měnící se podobou současné rodiny a práce s
ní v osobních zkušenostech přednášejících.

V súčasnom európskom priestore pribúdajú rodiny, ktoré z
rozličných dôvodov dočasne alebo natrvalo žijú v zahraničí.
Deti z týchto rodín vyrastajú v multikultúrnom prostredí a
často sú vychovávané vo viacerých jazykoch. Ich rodinní
príslušníci a priatelia sa nachádzajú v rôznych zemepisných
šírkach. Táto mnohorakosť je pre členov konkrétnych rodín
väčšinou obohacujúca, býva však spojená aj s rôznymi
druhmi záťaže. Príbeh každého jednotlivca a príbeh každej
rodiny je iný, a pocit domova je pre každého veľmi
špecifickým fenoménom.
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