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Mezinárodní interdisciplinární vědeckou konferenci

(Psycho)terapie: umění nebo technologie?
Neustále stoupající popularita různých forem (psycho)terapie je v dnešní době velmi výrazná
a snadno vnímatelná. Na jedné straně může být považována za zdroj velké naděje, poskytovat
soustavně efektivnější metody a techniky, na straně druhé však však upozorňuje, ne-li varuje,
před jejími (případně) negativními účinky.

Naši konferenci chceme koncipovat jako multidisciplinární diskusi o současném stavu
vědeckého poznání všech oborů, které (psycho)terapii zkoumají, ale také o dosažených
výsledcích (psycho)terapeutické praxe. Proto k účasti na této diskusi srdečně zveme nejen
vědce, ale také učitele všech stupňů, lékaře (zejména a obzvláště psychiatry), terapeuty a

všechny ostatní, kteří s (psycho)terapii jsou jakýmkoliv způsobem profesionálně spojeni.
Očekáváme, že se u příležitosti takto cílené výměny názorů vyskytnou náměty a nápady, které
lze diskutovat ve všech rovinách: předmětné, (meta)teoretické, metodologické a metodické.
Zvláštní pozornost hodláme věnovat formám, metodám a technikám podpory duševního
zdraví dětí.

Cílem této konference je:
 kriticky posoudit nejen „tvrdé jádro” forem, metod a technik psychoterapie, ale také
její mnohem elastičtější „rozhraní a periferie” ve světle aktuálních i budoucích výzev
kulturní evoluce;
 pojmenovat kontroverzní prvky a vazby v tradiční psychoterapii usazené rovněž
vlivem vnějšího prostředí;
 definovat klíčové faktory, zodpovědné za nízkou účinnost psychoterapie, a někdy
dokonce i za její iatrogenní působení;
Na naší konferenci se můžete podílet nejen aktivně jako autoři projevů různých forem
(přednášek, referátů, zpráv z výzkumů apod.), ale také pasivně – pouze jako posluchači.
Zvolenou formu uveďte, prosím, v patřičné části přihlášky.

Vyplněnou přihlášku pošlete prosím na e-mailovou adresu jjoka@poczta.onet.pl nebo
annapsych@interia.pl nejpozději k 30.06.2018. V návaznosti na zvolenou formou účasti
proveďte prosím úhradu účatnického poplatku nejpozději k 30.09.2018.
Údaje

pro převod peněz - adresa majitele a číslo účtu:

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Poland
ING BANK ŚLĄSKI, Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 3, 40-092 KATOWICE, Poland
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
For international transfers (SWIFT / BIC):
INGBPLPW
IBAN:
PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Jako účel platby uveďte, prosím:
(Psycho)terapie - Cieszyn, jméno a příjmení účastníka

Konferenční poplatek činí:

- pro účast aktivní 350,- PLN (doktorandi 150,- PLN),
- pro účast pasivní 200,- PLN (doktorandi 100,- PLN).
Budou z něho uhrazeny konferenční materiály a stravování účastníků během celé konference.
Informace o možnostech ubytování v Cieszyně a veškeré další podrobnosti ohledně
organizace konference najdete postupně na následující webové stránce:
http://weinoe.us.edu.pl/miedzynarodowa-konferncja-naukowa-psychoterapia-sztukaczy-technologia

Srdečně Vás zveme do Cieszyna a těšíme se na konstruktivní diskusi v přátelské náladě!
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