
„Otázky terapeuta zaměřeného na 
řešení přicházejí z toho, co slyšel říkat 
klienta, nikoli z nějaké teorie, kterou 
má v hlavě.“ (Guy Shennan) 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář,  
který povede zahraniční hostující lektor  
 

 

Guy Shennan, M.A. 
(SF Practice, UK) 

 
O lektorovi:  
Guy Shennan je výraznou a kreativní postavou SFBT, získal magisterské tituly v terapii zaměřené 
na řešení (Birmingham Univerzity), v aplikovaných sociálních vědách (Sheffield University) a ve 
filosofii (Open University). Napsal výborně hodnocenou knihu „Solution Focused Practice“ (2014) a 
mnoho dalších odborných publikací, působil jako terapeut a sociální pracovník v mnoha různých 
pozicích, byl dvě volební období předsedou British Association of Social Workers, šest let působil 
jako trenér v institutu BRIEF, nyní provozuje vlastní praxi, věnuje se propojení filosofie (embodied 
and extended cognition) a terapie zaměřené na řešení, vede workshopy po celém světě a je znám pro 
velmi praktický a zábavný styl výuky.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Termín: 1. – 2. 4. 2019 (2 dny/ 16h); Začátek: 1. 4. v 9:00 h. 
 

Místo konání:  Olomouc, Biskupské nám. 2 (budova Arcibiskupské kurie, v 

těsné blízkosti Arcibiskupského paláce). 

 

Pro koho je seminář určen?  
Pro psychoterapeuty, poradce, sociální pracovníky, lékaře, klinické 
psychology, pedagogy, kouče, duchovní a další pomáhající profesionály.   
 

Co se na semináři naučíte?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALET  
terapie, koučování, vzdělávání, 
supervize  
 

Kontakt:  

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.,  
Nádražní I 697,  
783 53 Velká Bystřice  
 

E-mail: info@dalet.cz  

Tel.: (+420) 604 736 465 

Web:  

www.dalet.cz  

www.reteaming.cz 

Seminář se zaměřuje na tvořivé využití terapie zaměřené na řešení i mimo 
klasický rozhovor. Zároveň poukáže na propojení s filosofií a zároveň s praxí. 
Workshop bude zaměřen velmi prakticky, součástí budou živé konzultace a 
trénink dovedností.  
 
Témata: 
 principy terapie zaměřené na řešení 
 tvořivost ve využití fotografií, hudby, malování, chytrých telefonů, 

pohybu v kontextu terapie zaměřené na řešení 
 nové poznatky filosofie – ztělesněné a rozšířené myšlení („embodied and 

extended cognition“) a terapie zaměřená na řešení 
 živé konzultace a ukázky 

 
Tlumočení z angličtiny je zajištěno. 
 

Cena: Celkem 2 900 Kč + 21%DPH, celkem 3500 Kč za osobu za celý 

workshop. 
Pozn.: Při účasti 3 a více lidí z jedné organizace je sleva 10% na každého.  
 
Akreditace: Kurz je akreditován na MPSV ČR. 
 

Jak se přihlásit?  
Vyplněnou přihlášku a úhradu  platby  je třeba podle pokynů v přihlášce provést     
do 15.  3.  2019. Kapacita semináře je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení. 
Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz  v sekci „vzdělávání“.   

TVOŘIVÉ ROZŠÍŘENÍ TERAPIE ZAMĚŘENÉ  
NA ŘEŠENÍ – SLOVA A MIMO SLOVA  

 


