
„Není nic praktičtějšího, než dobrá teorie“ (Kurt Lewin) 

 

 

 

Propojování gestalt teorie a praxe 
postgraduální workshop 

 

Lektoři workshopu:  Jan Roubal, Stáňa Dudová 

Datum konání:   6. 2. - 9. 2. 2014  

   (začátek ve čtvrtek 6. 2. 2014 v 18 hod., konec v neděli 9. 2. 2014 ve 12.30 hod.) 
 

Místo konání:   Světnov u Žďáru nad Sázavou 
 

Cena workshopu:  Kč  2.850,-  

Uzávěrka přihlášek:       30.11.2013 

 

Workshop je určen pro absolventy prezenční části systematického výcviku v gestalt terapii 

(složení závěrečné zkoušky není nutné). Každý účastník si dopředu připraví jednu kazuistiku ze své 

psychoterapeutické praxe, se  kterou bude na workshopu pracovat. 

 

Obsah workshopu 

Budeme pracovat s konkrétními kazuistikami z praxe účastníků workshopu. Témata, která se 

v těchto kazuistikách objeví, budeme propojovat se současnou teorií gestalt terapie. Nabídneme 

možnosti, jak teoreticky zarámovat dlouhodobý proces terapie konkrétních případů z praxe i jak 

se zorientovat v mikroprocesech odehrávajících se teď a tady při terapeutickém sezení. 

Teoretický rámec nám poskytne vodítka pro další práci s klienty.  

 
 
 

 

 

Způsob a podmínky pro přihlášení se na workshop: 

- termín přihlášení je do 30. 11. 2013 

- přihlásit se můžete na adrese sedlakova.blanka@email.cz, do textu uveďte rok ukončení 

prezenční části systematického výcviku v gestalt terapii a vaši současnou 

psychoterapeutickou praxi 

- kapacita kurzu je 22 účastníků, přednost mají dříve přihlášení zájemci. Po uzávěrce 

přihlášek dostanou přijatí účastníci další informace o způsobu platby. 

mailto:sedlakova.blanka@email.cz


 

DALŠÍ INFORMACE 

Místo konání a způsob dopravy: 

 Penzion Na Devítce, +420 731 574 293, Světnov 134, Žďár nad Sázavou,  www.nadevitce.cz 

 doprava  -  vlastním autem, parkování u penzionu 
    -  autobusem ze Žďáru nad Sázavou - doporučený spoj: 

 čtvrtek 6. 2. 2014  - odjezd ze Žďáru nad Sázavou, aut. nádr., MHD 
17:20 z nástupiště č. 9 - příjezd do Světnova v 17:41 
 

Poznámka k dopravě autobusem:   
Pokud si budete hledat spojení do Světnova autobusem, dejte pozor na 
to, že zastávka "Světnov zast." je cca 1,5 km od vsi na hlavní silnici. Lepší je 
najít si spoj Žďár n. S. - Svratka, na této lince autobus zastavuje přímo ve 
vesnici Světnov. 

 
Ubytování 
 

 ubytování je domluveno hromadně předem 

 ubytování je ve dvou až třílůžkových pokojích 

 cena za ubytování je Kč 250,-/lůžko/den 
 
Stravování: 
 

 objednání stravy až na místě 

 cena za jedno jídlo (oběd, večeře) je cca 100,-  Kč 

 možnost vlastního stravování (k dispozici jsou kuchyňky a lednice) 

 ubytování je bez snídaně 
 

Storno podmínky:  
 

 Již zaplacené lektorné se nevrací. Účastník, který nebude moct na seminář přijet, ale již zaplatil 

lektorné, se může domluvit s náhradníkem (budou-li náhradníci) a přenechat mu svoje místo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadevitce.cz/

