
 

 

 

 

NEWSLETTER PROSINEC 2013 
 

Milí přátelé a kolegové, 

chtěli bychom Vám srdečně poděkovat za Vaši přízeň, projevovanou účastí na našich akcích, chutí s námi 

spolupracovat a především zájmem o dialogické, kolaborativní a jiné postmoderní praxe. Abychom Vám usnadnili 

orientaci v tom, co děláme a co chystáme, rozhodli jsme se každý měsíc vydat jednoduchý newsletter, který bude 

obsahovat zprávy o tom, co připravujeme a ohlédnutí za tím, co se uskutečnilo. Oceníme jakékoliv Vaše postřehy 

k těmto plánům a reflexím. Přejeme Vám krásný čas Vánoc a úspěšné zakončení roku 2013, 

 

za Narativ 

Pavel Nepustil 

 

Aktuálně 
32. Meganarativ o otevřeném dialogu 
Začátkem nového roku do Brna opět zavítá finský psychoterapeut, výzkumník a zakladatel přístupu otevřeného dialogu, Jaakko 

Seikkula. Pojďme si na konci tohoto roku ještě jednou přiblížit, v čem spočívá práce finského přístupu k organizaci péče o 

duševní zdraví. Pojďme se ještě jednou setkat v rozhovoru třeba nad tím, v čem může být tento přístup inspirativní v kontextu 

transformace psychiatrické péče, která se u nás připravuje - třeba se zrodí i nějaká předsevzetí do nového roku.  
Pro předvánoční setkání, poslední letošní meganarativ, jsme vybrali dvě části záznamu z minulého Jaakkova workshopu. 

Necháme si tak připomenout základní organizační principy otevřeného dialogu a úvahy o významu psychotické krize a 

důležitosti včasné pomoci. Těšíme se na viděnou! 

Kdy: úterý 17.12. 2013 

Kde: klub Ottoman Trumpet (Opletalova 1) 

 

Připravujeme 
Workshop s Jaakkem Seikkulou: Rodinná terapie jako dialogický tanec 
V poslední době Jaakko Seikkula soustředí svůj zájem především na porozumění dialogickému procesu mezi více účastníky v 

rodinné terapii a na jeho tělesné aspekty. V rámci workshopu lektor představí také nový výzkumný projekt Vztahová mysl a 

momenty změny v dialozích více aktérů, jehož záměrem je prozkoumat všechny aspekty dialogu včetně měření autonomního 

nervového systému terapeutů a klientů v okamžicích poskytování vzájemné ztělesněné odezvy. 

Workshop bude koncipován jako série kratších přednášek, diskusí a interaktivních nácviků. 

Kdy: 31. 1. – 1. 2. 2014 

Kde:  Brno, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 

Cena: 2 600 Kč 

Další informace: http://narativ.cz/seikkula 

 

Možnosti dialogu 2014/2015 
Další běh bude zahájen v září 2014. 

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2014. 

Skupina Narativ pořádá certifikační vzdělávací program v kolaborativní a dialogické praxi MOŽNOSTI DIALOGU. Je 

zaměřen především na rozvoj přímé práce s klienty v kontextu poradenských, sociálních a terapeutických služeb, je však také 

vhodný pro pedagogy, výzkumníky a konzultanty. 

Kolaborativní a dialogická praxe bude představena mezinárodně uznávanými lektory. Workshopy a supervize s účastníky 

povedou: Harlene Anderson (USA), Tom Erik Arnkil (Finsko), Peter Rober (Belgie), Jaakko Seikkula (Finsko) 

Program se koná pod záštitou Taos Institute a Houston Galveston Institute, tuzemskou záštitu poskytuje prof. PhDr. Zbyněk 

Vybíral, Ph.D. 

Přihlášky a více informací: http://modi.narativ.cz/.  

http://narativ.cz/seikkula
http://modi.narativ.cz/


Ohlédnutí 
Sympozium Horizonty 2013, 29.-30.11., Brno 
 

Překračujeme hranice a tvoříme tradice? Jo, to bychom si přáli. A jaké tedy byly Horizonty, první sympozium o kolaborativní 
a dialogické praxi u nás? 

 

Byly to dva dny nabité podněty a setkáváním. V brněnské Lipce, centru vzdělávání na Kamenné, se sešli ti, kdo chtěli mluvit 

nebo jen poslouchat o tom, jak se kolaborativní praxe „dělá“ v našem, česko-slovenském kontextu, jak se dá inspirovat ze 

zahraničí, s jakými výzvami zápasíme a jak se můžeme od sebe navzájem učit. 

 

Horizonty byly koktejlem různých směrů, pohledů a způsobů vnímání. Myslím, že mnohé napoví sestava hostů a témat. 

 

Máme velkou radost, že naše pozvání přijala Celiane Camargo-Borges z  Brazílie, psycholožka, výzkumnice a, troufám si 

napsat, spřízněná duše. Celiane přinesla téma sociálního konstrukcionismu v kontextu výzkumné praxe. Pomohla nám 

připomenout si, jakým přerodem prochází současné sociálně-vědní disciplíny: posouvají se od technik a monologu směrem k 
dialogu a spolu-utváření, což nás vede k nutnosti jinak promýšlet a „designovat“ výzkumné nebo odborné situace, ve kterých 

se ocitáme. 

 

Leoš Zatloukal a Pavel Vítek  nám přišli ukázat, jak se "to" dělá v olomouckém Daletu. Díky živé konzultaci jsme měli možnost 

přemýšlet společně nahlas, kam jinam by se mohl rozhovor ubírat nebo co v něm nového vzniklo. Spoluvytváření nových 

významů a dělání toho, co si aktuální situace právě žádá - tak se to dělá v Daletu. 

 

Protože zvoleným tématem bylo překračování hranic, spojili jsme se s Rocío Chaveste-Gutiérrez z mexického Kanankilu, 

abychom mohli být součástí společné Skype konzultace. Přes technologickou náročnost situace a tlumočení mezi třemi jazyky 

jsme se stali svědky konzultace studentů Kanankilu, jejíž součástí se stal reflektující tým přímo u nás v Brně. Konzultovat s 

kolegy v Meridě a dostávat reflexe z Česka, tak se překračují hranice! :) 

 
Moc rádi jsme přivítali také Petra Bacha Lauritzena a Lucii Čížkovu s workshopem o Appreciative Inquiry. Spíše než o 

workshop šlo, slovy Petra, o pouhé „randíčko“ s AI, nicméně lektoři vyhráli boj s časem a vtěsnali do svého limitu téměř 

všechny naplánované aktivity. Nestihli sice odprezentovat svých stoosmdesát slajdů s teorií, čehož jsme všichni svorně litovali, 

nicméně randíčko se vydařilo nadmíru. Nechali jsme na sebe zapůsobit ducha AI, mluvili jsme o svých snech a inspiracích. 

Atmosféra v místnosti se téměř zázračně proměnila. 

 

Tolik naši hlavní hosté. Druhou půlku programu utvořila malá postmoderní koláž nasvětlující různé oblasti, kde se snažíme 

pracovat s dialogem a v dialogu. Tyto příspěvky a workshopy se týkaly case managementu (Pavel Nepustil), celostní péče 

(Romana Plchová), komunikace během porodu (Natálie Sedlická), vzdělávání speciálních pedagogů (Petra Jurkovičová), clean 

language (Jakub Lanc) a reflektujících týmů /zatím/ v Brně (Martin Novák, Barbora Romanovská, Lucia Ukropová, Petra 

Detersová).  
 

Všem přispívajícím, konzultujícím, dobrovolníkům, reflektujícím, naslouchajícím a diskutujícím moc děkujeme za účast a svěží 

vítr, který přinesli díky otevřenosti sdílet své zkušenosti. Už teď jsme zvědaví, co přinesou Horizonty 2014, které začínáme 

plánovat se známou americkou terapeutkou a konzultantkou Harlene Anderson, která stála u samotných počátků aktivit 

Narativu. Těšíme se na setkání s ní, s vámi, ať už to bude v rozhovoru nad odbornými tématy, nebo jen tak u vínka v Kabaretu 

Špaček. 

 

Za Narativ  

 

Petra Detersová 

 

 

Fotky z Horizontů najdete zde: 

https://plus.google.com/u/0/b/114939950520983897832/photos/114939950520983897832/albums/595

4311757982415825 
 

https://plus.google.com/u/0/b/114939950520983897832/photos/114939950520983897832/albums/5954311757982415825
https://plus.google.com/u/0/b/114939950520983897832/photos/114939950520983897832/albums/5954311757982415825

