
 

 

 

 

 
 

o 30 let Brněnského institutu psychoterapie 

o Od řemesla k umění psychoanalytické psychoterapie 

o Katatymně imaginativní psychoterapie a změna v  
psychoterapii na křižovatce hlubinných terapií 

o Léčebný kontrakt v psychodynamické psychoterapii 

o Large group 

o Různé formy a různé výhody psychoanalytické supervize 

o Intersubjektivní psychoanalýza – Nové víno ve starém 
měchu? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PÁTEK 20. května 2022 
 
9.00–10.00   Registrace účastníků konference 
 
10.00–10.15   Úvodní slovo 

Mgr. Tereza Ženčáková, předsedkyně BIP 
 
10.15–10.45   30 let Brněnského institutu psychoterapie 

Mgr. Tereza Ženčáková 
 
Přehled nejdůležitějších milníků a osobností Brněnského institutu psychoterapie. Jak a proč jsme 
vznikli, jak jsme se postupně rozvíjeli, a kam až jsme za třicet let došli. V historickém přehledu 
nebudou chybět vzpomínky bývalých i současných členů institutu. Na závěr malé nahlédnutí do 
naší budoucnosti. 
 
O autorovi:  
Klinická psycholožka a psychodynamická/psychoanalytická psychoterapeutka. Absolventka výcvikového 
programu Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA). Tréninková terapeutka pro skupinovou 
sebezkušenost v Brněnském institutu psychoterapie (BIP). V letech 2008-2021 působila na PK FNB, 
v posledních letech jako vedoucí a garant klinické psychologie. Pracuje v privátní praxi jako individuální 
a skupinová psychoterapeutka. 
 
10.45–11.00   přestávka na kávu 
 
11.00–12.00   Od řemesla k umění psychoanalytické psychoterapie 

PhDr. Michael Šebek, CSc. 
 
Pojednání o složité cestě klasickým tripartitním modelem výcviku k současným tvůrčím metodám 
rozvoje terapeutického myšlení a terapeutické akce. 
 
O autorovi: 
Tréninkový a supervizní analytik České psychoanalytické společnosti (ČPS), v minulosti dvakrát jejím 
prezidentem, opakovaně ředitelem Psychoanalytického institutu ČPS. Spoluzakladatel České 
společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) v roce 1994 a člen redakční rady Revue 
psychoanalytická psychoterapie od jejího založení v roce 1999. V letech 1993 až 2010 členem 
mezinárodního editorského sboru časopisu Psychoanalytic Inquiry. V letech 2000–2002 evropským 
tajemníkem prezidenta International Psychoanalytical Association (IPA) D. Widlöchera. V roce 1999 
eriksonovským badatelem v Eriksonově institutu v Austen Riggs, MA, USA. Od roku 1995 tréninkové 
aktivity pro Východoevropský institut Han Groen Prakken. Od roku 2004 do roku 2013 moderátorem v 
EPF skupině H. Faimberg Forum on Clinical Issues (Listening to Listening). Od 2013 do 2017 člen 
„Sponsorského výboru IPA pro Moskevskou skupinu psychoanalytiků (MGP)“. Od roku 2017 členem 
„Liason Committee of the IPA“ pro stejnou moskevskou skupinu (MGP). Od roku 2016 moderátorem 
v pracovní skupině CCM (Comparative Clinical Methods, David Tuckett). Od r. 2018 aktivní účastník v 
projektu EVP (Exchange Visit Project) pro Evropské IPA Instituty, které používají tréninkový Eitingonův 
model.  



 

 

12.00–13.30   Oběd formou bufetu pro všechny účastníky konference 
Oběd je servírován v hotelové restauraci bezprostředně sousedící 
s přednáškovým sálem. 

 
13.30–14.30   Katatymně imaginativní psychoterapie a změna  

v psychoterapii na křižovatce hlubinných terapií  
MUDr. Robert Kulísek, Ph.D 

 
Na poli katatymně imaginativní psychoterapie (KIP) se po desítky let setkávají psychoterapeuti 
vycházející z rozličných názorových směrů – psychoanalýzy, jungovské analytické terapie, 
gestaltterapie, systemické terapie, biosyntézy a dalších. Díky silné aktivaci primárního procesu 
v imaginaci otevírá KIP přímou cestu ke změnám v implicitní paměti. Specifické terapeutické 
intervence podněcují vyzrávání symbolizace a aktivní konfrontaci s konfliktními oblastmi 
objektních vztahů. Podstatným aspektem tohoto léčivého procesu je rovněž kontinuální jednání 
snícího „na zkoušku“ v symbolické rovině, pozitivizace vztahových epizod vlivem mechanismu 
přesunutí a bohaté možnosti aktivace vnitřních zdrojů. Výsledky výzkumu terapeutického procesu 
v KIP přinášejí inspirativní poznatky a otázky.  
 
O autorovi:  
Psychodynamický psychoterapeut a psychiatr pro děti, dorost i dospělé, pracující v soukromé praxi 
v Brně. Tréninkový terapeut a supervizor Brněnského institutu psychoterapie (BIP) a České společnosti 
pro katatymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP). 
 
14.30–14.45   přestávka na kávu 
 
14.45–15.45   Léčebný kontrakt v psychodynamické psychoterapii:  

Jeho obsah, význam, praktické využití a specifické podoby  
(suicidalita, anorexie, závislost, COVID a další). 
PhDr. Michael Václavík 

 
Kontrakt jako ochrana pacienta, terapeuta i terapie. Jeho flexibilní, ale pečlivá podoba 
je jako základová deska domu. Bez ní se po čase hroutí i sebekvalitnější stavba – celá 
další terapie. Sdělení přináší praktické návrhy obsahu kontraktu a jeho využití pro práci 
s přenosem, protipřenosem, acting-outem a rušivými situacemi v terapeutickém 
procesu.  
 
O autorovi:  
Klinický psycholog a psychodynamický psychoterapeut. Absolvent výcvikových systémů SUR, BIP, KIP 
a frekventant TFP. Interní tréninkový lektor, terapeut a supervizor BIP. Provozuje nestátní zdravotnické 
zařízení Psychoterapeutická praxe, s. r. o. ve Frýdlantě nad Ostravicí. Autor informačního webu 
uTerapeuta.cz 
  



 

 

16.00–17.30   Large group 
MUDr. Dana Kárová a MUDr. Petr Klimpl, CSc. 

 
Více o large group: 
Helena Klímová: Žádnej neví, co je to ládžgrup 
http://psychoanalyzadnes.cz/2018/04/19/zadnej-nevi-co-je-to-ladzgrup/ 
 
O vedoucích skupiny: 
 
MUDr. Dana Kárová 
Odborná lékařka a psychoanalytická psychoterapeutka. Vystudovala Lékařskou fakultu UK Praha. V 
letech 1991 až 1999 pracovala v Denním sanatoriu Horní Palata jako vedoucí lékař a psychoterapeut. 
Podílela se na vytváření stacionárního programu na principech skupinové analýzy. Na částečný úvazek 
pracovala v Krizovém centru RIAPS Praha.  
V letech 1999 až 2003 žila v New Yorku, kde manžel pracoval jako diplomat. Byla lektorkou ve dvou 
výcvicích SUR s arteterapeutickým zaměřením. V letech 2003 až 2004 pracovala na Psychosomatické 
klinice Praha. Od roku 2004 do 2019 pracovala v Psychoterapeutickém středisku Břehová Praha. 
Je řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a tréninkovou 
psychoterapeutkou skupinové sekce ČSPAP. Je tréninkovou supervizorkou Institutu aplikované 
psychoanalýzy (IAPSA) a tréninkovou psychoterapeutkou a supervizorkou pro Pražskou vysokou školu 
psychosociálních studii. V současnosti pracuje v soukromé praxi. 
 
MUDr. Petr Klimpl, CSc.  
Vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UJEP (nyní MU) v Brně. Odborný lékař psychiatr a 
psychoanalytický psychoterapeut. V roce 1989 spoluzakládal první krizové centrum v tehdejším 
Československu a na Psychiatrické klinice MU a FN v Brně působil v letech 1990 až 1993 jako primář. 
Za disertaci Katamnestické sledování účinnosti krizové intervence obdržel v roce 1994 Národní 
psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka.  
Zakládající člen (od 1991), tréninkový a supervizní psychoterapeut ve výcvikovém programu 
Brněnského institutu psychoterapie (BIP). Řádný člen České společnosti pro psychoanalytickou 
psychoterapii (ČSPAP), tréninkový a supervizní psychoterapeut ve výcvikových institutech individuální a 
skupinové sekce. Spolupracuje s Institutem aplikované psychoanalýzy (IAPSA). Autor knihy Psychická 
krize a intervence v lékařské ordinaci (1998). Publikuje v odborných časopisech a příležitostně v denním 
tisku.  
V letech 1995 až 2020 provozoval vlastní zdravotnické zařízení v Brně. Aktuálně pracuje v Brně a Praze 
především jako supervizor. 



 

 

Společenský večer s programem (18.30 – 24.00) 
 

 
 
18.30 – 19.30   Welcome drink spojený s vyhlídkovou plavbou  

po Brněnské přehradě 
 
20.00 – 24.00? Společenský večer s večeří a hudbou  

(terasa, konferenční sál, restaurace) 
 
K tanci a poslechu hraje:  
 
Midnight Coffee Session 
Midnight Coffee Session není jen klasická cimbálovka, její repertoár je daleko pestřejší: od lidových 
písní ve vlastních aranžích přes jazzové standardy, melodie z filmů a muzikálů, až po populární písně. 
Vlivy Moravského a Slovenského folkloru se mísí se swingem a současnou hudbou a vzniká spojení 
moderního repertoáru s nástrojovým obsazením tradiční cimbálovky. Tato kapela působí od roku 2010 
v Brně a má za sebou mnoho vystoupení na koncertech 
 i soukromých akcích. 
 
  



 

 

SOBOTA 21. května 2022 
 
9.30 – 10.30   Různé formy a různé výhody psychoanalytické supervize 

PhDr. Slavoj Titl 
 
V referátu se zabývám různými způsoby provádění supervize v psychoanalytické psychoterapii a 
uvažuji nad jejich výhodami či nevýhodami. 
  
O autorovi:  
Vystudoval klinickou psychologii a v roce 1982 získal doktorský titul. Krátce pracoval ve Výzkumném 
ústavu psychiatrickém, deset let v psychiatrické léčebně Bohnice v Praze a pět let v Poradně pro 
manželství a rodinu v Praze. V manželské poradně založil Intervizní skupinu pro psychoanalytické 
terapeuty, která pracuje již asi třicet let a jejímž cílem je pomáhat v práci zkušeným psychoanalytickým 
terapeutům. Od roku 1992 pracuje v privátní praxi jako individuální psychoanalytik, psychoterapeut 
a párový terapeut. 
Trénink získal v České psychoanalytické společnosti – International Psychoanalytic Association  
(ČPS – IPA). Od roku 1991 je přímým asociovaným členem IPA. V České společnosti pro 
psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) je tréninkovým analytikem a supervizorem v sekci pro 
individuální psychoterapii a v sekci pro párovou a rodinnou psychoterapii, kterou společně  
s Lucií Luckou založili v roce 2004.  
V letech 1999 až 2013 byl šéfredaktorem časopisu REVUE psychoanalytické psychoterapie (později 
přejmenovaného na REVUE pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu). V roce 1991 byl 
jedním ze zakladatelů Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie (IPPART), jehož se stal 
ředitelem.  
Publikuje v odborných periodikách, přednáší na konferencích a sympoziích. Je autorem knihy 
Psychoanalytická párová terapie (Portál, 2014), která se stala učebnicí psychoanalytické párové terapie 
v Česku a na Slovensku. V letech 2019 až 2020 se podílel na vytvoření seriálu dokumentů (Projekt 
Generace psychoanalýzy) o vybraných starších psychoanalyticích, kteří měli zásadní význam pro rozvoj 
české psychoanalýzy. 
 
10.30 - 10.45   přestávka na kávu 
 
10.45 – 11.45   Intersubjektivní psychoanalýza – Nové víno ve starém měchu? 

PhDr. Martin Mahler 
 
Autor se ve svém referátu zamýšlí nad podstatou teprve vznikajícího intersubjektivního myšlení v 
psychoanalýze, nad jeho spojitostmi s psychoanalytickými školami dominujícími v XX. století i 
jejich vzájemnými odlišnostmi. Pokouší se vystihnout originální přínos intersubjektivní 
psychoanalýzy v našem současném věku. 
 
O autorovi: 
Tréninkový a supervizní psychoanalytik a bývalý prezident České psychoanalytické společnosti (ČPS), 
bývalý předseda Rafael institutu a trenér jeho skupinového výcviku, člen IARPP (International 
Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy). Externě vyučoval psychoanalýzu na 
Univerzitě Palackého v Olomouci, působí v soukromé praxi v Praze. 



 

 

11.45 – 12.00   Závěrečné slovo 
Mgr. Petr Sakař, Ph.D. (koordinátor konference) 

 
O koordinátorovi konference: 
Dětský psycholog a psychoanalytický psychoterapeut. Vystudoval psychologii na FF MU v Brně a 
doktorské studium klinické psychologie na FF UK v Praze. Absolvoval výcvik v individuální 
psychodynamické psychoterapii pro zdravotnictví v Brněnském institutu psychoterapie (BIP). Je 
v závěrečné fázi výcviku v psychoanalytické psychoterapii dětí a adolescentů (Česká společnost pro 
psychoanalytickou psychoterapii).  
Mezi léty 2002 a 2012 pracoval jako psycholog v Krizovém centru pro děti a dospívající v Brně, poslední 
čtyři roky zde zastával také funkci vedoucího zařízení. Od roku 2013 pracuje pouze v soukromé praxi 
v Brně, převážně s dětmi a s dospívajícími. Je místopředsedou a vedoucím teoretického vzdělávání BIP. 


