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Psychoanalytický pohled na témata 
destruktivity a naděje 

 
 
 

Praha • 11. - 12. listopadu 2022 
 
 
 

Redakční rada Revue Vás zve na konferenci věnovanou současné situaci ve 
světě. K názvu nás inspiroval stejnojmenný Freudův dopis Einsteinovi 
z r. 1932. Freud byl přesvědčen, že kulturní proces pokročil natolik, 

že válku jako řešení konfliktu zájmů lze již jenom odmítnout. 
Domníval se, že lidská agresivita se ve vývoji civilizace poněkud zvnitřnila a 

zesílil význam intelektu v řešení konfliktů.  
Válka na Ukrajině nám však připomněla, že hrozby brutálních vyhlazovacích 
válek nezmizely. K problému lidské destruktivity se tak musíme stále vracet. 

 

Konference je určena nejen odborníkům z pomáhajících profesí, 
ale všem, které téma zajímá. 

 

Účastníci budou mít možnost vyslechnout přednášky V. Zavhorodnie, 
M. Šebka, E. Rysa, M. Chmelíčkové, J. Jakubů, M. Mahlera a  
účastnit se velké skupiny pod vedením H. Klímové a L. Vrby. 

 

Místo konání 
ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Náměstí Míru 19, Praha 2 

 

Pořádá 
 

Revue pro psychoanalytickou psychoterapii 

a psychoanalýzu – časopis Česká společnosti 

pro psychoanalytickou psychoterapii 
 

www.cspap.cz 

 
 

 

Program 
 

Pátek 11. listopadu 2022 

16.00 – 17.00 registrace 

17.00 – 17.15 úvodní slovo 

17.15 – 18.15 přednáška:  

Violetta Zavhorodnia: Válečné deníky 

18.15 – 18.30 přestávka 

18.30 – 19.00 přípitek a malé občerstvení 

19.00 – 19.30 klavírní recitál 

  

Sobota 12. listopadu 2022 

  9.00 – 10.30 přednáška: 

 Michael Šebek: Naše destruktivita? 

10.30 – 11.00 přestávka 

11.00 – 12.30 přednášky: 

 Mirka Chmelíčková: Až bude dobyt Pražský hrad 

 (klinická ukázka) 

  Eduard Rys: Je člověk atomového věku hluchým květem?  

12.30 – 14.00 přestávka na oběd 

14.00 – 15.30 přednáška:  

Jiří Jakubů, Martin Mahler: Psychoanalytici ve válečném poli 

15.30 – 16.00   přestávka 

16.00 – 17.30 velká skupina (Helena Klímová, Luděk Vrba) 

 

Změna programu vyhrazena. 

http://www.cspap.cz/


 

Přednášky 
 

 
 
 
 
 

Válečné deníky 

Violetta Zavhorodnia 
Osobní zkušenost psychoterapeutky ve víru rusko-ukrajinské války v roce 2022. První 

půlrok války – události, reakce pacientů, válečná situace v terapii, přenos a 

protipřenos. Viněty terapeutických případů. Vnitřní a vnější geografie terapeuta a 

pacienta. 

 

Naše destruktivita? 

PhDr. Michael Šebek, CSc. 
Zamyšlení nad povahou agresivity a násilí v apokalyptické době. 

 

Až bude dobyt Pražský hrad (klinická ukázka) 

PhDr. Mirka Chmelíčková 
V krátké klinické ukázce psychoanalytické psychoterapie autorka zpřítomňuje 

pacientův tvořivý pokus, ve kterém se vypořádává s vlastní intenzivní úzkosti z 

vojenské agrese. Jeho fantazie pak doznívají v protipřenosu psychoterapeutky.  

 

Je člověk atomového věku hluchým květem?  

MUDr. Eduard Rys 
Autor přednášky se zamýšlí nad vnitřní situací člověka žijícího ve stínu jaderných 

hlavic. Vychází z esejů S. Freuda, H. Segalové a dalších autorů z organizací PPNW a 

IPANW (Psychoanalysis and the Prevention of Nuclear War a International 

Psychoanalysts Against Nuclear War) a také z díla K. Čapka. 

 

Psychoanalytici ve válečném poli 
 

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.  
Válečná vřava v analytikově pracovně i mimo ni. Rozdělený svět analytikovy i 

pacientovy mysli, válka a okupace jako útok na myšlení, prožívání i setting. Sdílení a 

solidarita jako cesta od zoufalství a bezmoci k tvořivosti a naději.  
 

PhDr. Martin Mahler 
Výpisky z psychoanalytického deníku v únoru - listopadu 2022. Běženci, hostitelé, 

vnitřní a vnější emigrace, vzestup válečných metafor a narativu, konec starých časů. 

 
Další program 
 

 

 

Velká skupina reflektuje pocity, myšlenky a probíhající vědomé a nevědomé děje 

všech přítomných členů. Pomáhá k uvědomění a pojmenování aktuálního dění 

v kontextu celého probíhajícího programu. 
 

 

Klavírní recitál: Daniel Boura 
 
 

 

Organizace setkání 
Jiří Jakubů, Mirka Chmelíčková, členové redakční rady Revue: Michael Šebek, Pavla 
Sokalská, Eduard Rys, Ivana Růžičková, Marie Kopřivová, Hanka Drábková  
 

Přihlášení 
Pro přihlášení vyplňte prosím přihlášku on-line na adrese https://cspap.cz/prihlaska-na-
konferenci-proc-valka/. 
Po přijetí přihlášky Vám zašleme fakturu, bez ní nemůžeme platbu přijmout.  
 

Kredity 
Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a 
ohodnocena kredity Asociace klinických psychologů (AKP) a České lékařské komory (ČLK). 
 

Poplatek 
Do 30. září 2022  plná cena  - 2 000 Kč  

studenti VŠ  - 1 500 Kč (denního studia do 26 let) 
Od 1. října 2022  plná cena  - 2 500 Kč  

studenti VŠ  - 2 000 Kč (denního studia do 26 let) 
Konferenční poplatek zahrnuje účast na celém programu, uvítací přípitek a lehké 
občerstvení během konference. 
 

Storno poplatky (v případě zrušení účasti): do 30. 9. 2022 200 Kč 
do 27. 10. 2022 500 Kč 
od 28. 10. 2022 100 % úhrady 

 

Místo konání 
Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Náměstí Míru 19, Praha 2 

 
 

Organizační sekretářka 
Alice Veselá – secretary@cspap.cz 
 

 

Informace najdete také na webu www.cspap.cz/cause/konference-proc-valka/. 
Dotazy zasílejte na secretary@cspap.cz. 
 

 
 

Těšíme se na setkání s Vámi 
Organizační tým 
 

https://cspap.cz/prihlaska-na-konferenci-proc-valka/
https://cspap.cz/prihlaska-na-konferenci-proc-valka/
mailto:secretary@cspap.cz
http://www.cspap.cz/cause/konference-proc-valka/
mailto:secretary@cspap.cz


Přednášející a vedoucí velké skupiny 
 

 

PhDr. Mirka Chmelíčková 
Klinická psycholožka, působí v privátní praxi v Praze. Věnuje se 

převážně individuální psychoanalytické psychoterapii dospělých a 

dospívajících. Je řádnou členkou a tréninkovou terapeutkou 

individuální sekce České společnosti pro psychoanalytickou 

psychoterapii. Má dlouhodobé profesní zkušenosti v oblasti 

psychosomatiky.  
 

 

 

 

PhDr. Jiří Jakubů, PhD. 
Klinický psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut v soukromé 

praxi, vysokoškolský učitel, výcvikový terapeut a supervizor 

psychodynamické psychoterapie, člen redakční rady časopisů 

Revue a Psychoterapie, student sdružených uměnovědných oborů 

a Člen České psychoanalytické  

společnosti. 
 

 
 

Mgr. Helena Klímová  
Skupinová analytička, psychoanalytická psychoterapeutka, 

publicistka, výcviková terapeutka v Rafael institutu, IGA Praha a 

v České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. 

Publikuje a přednáší, hlavně na téma transgenerační trauma a 

přenos, a to na základě vlastní zkušenosti s holocaustem a 

totalitním komunismem. Je signatářkou Charty 77, zakládající 

členkou ČSPAP, IGA Praha a Rafael institutu, čestnou členkou 

GASI a čestnou předsedkyní Rafael Institutu. Je vdaná, má dvě 

děti, čtyři vnoučata a dvě pravnoučata. 

 
 

PhDr. Martin Mahler  
Je tréninkový a supervizní analytik IPA; člen České 

psychoanalytické společnosti; viceprezident, tréninkový terapeut 

a supervizor Rafael institutu; externí učitel na Katedře 

psychologie UP v Olomouci. Pracuje v soukromé psychoanalytické 

praxi v Praze. Je člen CES, středoevropské skupiny věnující se 

teorii a praxi psychoanalytického pole. Je asociovaný člen 

Telavivského institutu pro současnou psychoanalýzu. Mezi jeho 

odborné zájmy patří intersubjektivita v psychoanalýze, psychické 

trauma a jeho mezigenerační přenos.  

 

MUDr. Eduard Rys 
Je neurolog, kandidát psychoanalýzy České psychoanalytické 

společnosti IPA,  absolvent výcviku v dětské psychoanalytické 

psychoterapii a infant observation, člen redakční rady Revue pro 

psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu, člen studijní 

skupiny H. Faimbergové. V soukromé praxi v Praze poskytuje 

psychoanalýzu dětem, dospívajícím a dospělým.  

 

 

 

PhDr. Michael Šebek, CSc. 
Výcvikový psychoanalytik České psychoanalytické společnosti 

(ČPS), bývalý dvakrát zvolený předseda, bývalý ředitel 

Psychoanalytického institutu ČPS, bývalý člen mezinárodní rady 

časopisu Psychoanalytic Inquiry (1993-2010). V letech 2000-2002 

tajemník prezidenta IPA D. Widlochera pro Evropu. Eriksonův 

stipendista Eriksonova institutu Austen Riggs Centre ve 

Stockbridge, MA. v roce 1999. Od roku 1995 školicí činnost pro 

Han Groen Prakken Training Institute pro východní Evropu.  V 

letech 2013-2017: člen sponzorského výboru IPA pro Moskevskou skupinu 

psychoanalytiků. Od roku 2017 člen Styčného výboru pro Moskevskou skupinu 

psychoanalytiků. Od roku 2016 moderátor v rámci CCM (Srovnávací klinická metoda, 

David Tucket). Od roku 2018 člen výměnného návštěvního programu (EVP) 

zaměřeného na výcviky v Eitingonově modelu v Evropě.  
 

 
 

 

PhDr. Luděk Vrba 
Psycholog, psychoanalytik (Česká psychoanalytická společnost 

IPA), výcvikový terapeut skupinové analýzy (IGA Praha, člen 

EGATIN), vzdělává a superviduje psychoterapeuty (ČSPAP, která 

je členem Evropské federace pro psychoanalytickou 

psychoterapie - EFPP). V roce 2009 organizoval konferenci EFPP 

v Praze a jiné akce. Působí v soukromé praxi v Praze. 

 
 

  

 

Dr. Violetta Zavhorodnia 
Kandidátka IPA (Kyjev), lékařka, psychodynamická 

psychoterapeutka. 


