
Silové pole vztahu 

Jednodenní workshop 25. června 2022 se Stáňou Študentovou 

Kde: Praha, Prostor 8 (Šmilovského 8 120 00 Praha 2 – Vinohrady)
(případně dle aktuálních Covid-19 opatření)
Kdy: 25. června 2022 (Sobota 9:30 – 17:00)

Cena:
1700 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 15. 5. 2021
1900 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 24. 6. 2021

Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro studenty,
seniory a matky/otce na mateřské/rodičovské dovolené.
Pro více informací pište na kurzy@processwork.cz

Registrace: Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář
Přihlášení je platné po uhrazení kurzovného.

Organizace: Pro organizaci semináře se řídíme aktuálně platnými 
opatřeními Covid 19, více viz https://covid.gov.cz/

Kontaktní osoba:

Oleg Šuk, kurzy@processwork.cz. 799 525 440

Mgr. Stana Studentova Dipl. PW.
Vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesové práci v Londýně, kde je

nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci
a duševní zdraví. V České republice vede výcvik v POP, který je organizovaný Institutem 
procesově orientované práce (IPOP).Ve své soukromé praxi pracuje jako 
psychoterapeutka a školitelka v oblasti tvořivosti a  osobního rozvoje. Je supervizorkou
pro s tudenty, klinické pracovníky a  pro manažery v neziskových organizacích. Je také 

konzultantkou pro organizační týmy v oblasti týmového rozvoje a  řešení konfliktů. Jejím 
zá jmem je přinášet uvědomění do tvořivosti a různorodosti v každodenních situacích. 

Vztahy jsou nevyzpytatelné. Procesově orientovaná práce se vztahy je založená na objevování 
procesu tak, jak se odvíjí v interakci mezi dvěma nebo vícero lidmi. Jde o to stát se ve vztazích k 
druhým sama/sám sebou a pomoci jim růst také.

V tomto jednodenním workshopu se budeme zabývat především vztahem k vlastní moci, a 
zkoumat jak se s ni spojit a jak s ni naložit v našich vztazích. Máme ještě jiné možnosti, kromě 
polarity: buď být dominovaní druhými a nebo vědomě, či nevědomě dominovat nad druhými? Co 
ovlivňuje směr kterým se vydáváme? Je to jen naše osobni historie a nebo svět “vstupuje” do 
našich vztahů?

Kromě toho, že se budeme zabývat těmito otázkami za pomoci Procesově orientované práce, 
budeme mít možnost praktikovat bytí ve vztahu a zážitkově zkoumat toto téma v individuálních 
reflexích a ve cvičeních ve dvojicích.

Komu je seminář určen? 

Tento seminář je určen všem, kdo se chtějí dozvědět více o svých vztazích a sobě samých a nebo o 
práci se vztahy druhých lidi. 

„Daleko, za ideami špatného a správného konání je pole. Tam se s tebou potkám.“ Rumi
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