
!!
POP na vlastní oči !!Cyklus přednášek Za hranice procesové práce !

MUDr. Miroslav Novotný 
Psychiatr, psychoterapeut, pracuje na Klinice adiktologie 
VFN a 1. LFUK jako vedoucí lůžkového oddělení a 
odborný asistent. V minulosti absolvoval dynamicky orien-
tovaný výcvik ve skupinové psychoterapii. Mezi jeho pro-
fesní zájmy patří terapie závislostí, neurovědecké pod-
klady lidského chování, fenomén psychoterapie obecně.  
Aktuálně v základním výcviku POP. !
Mgr. Stanislav Háša 
Terapeut, kouč, psycholog, poradce, facilitátor, vysoko-
školský učitel, tak i manažer a HR profesionál. Vystudoval 
VŠE v Praze a jednooborovou psychologii na FF UK.  
Absolvoval sebezkušenostní 3letý výcvik v psycho- 
analytické skupinové psychoterapii, roční výcvik ve facil-
itaci skupinových procesů a aktuálně je v základním 
výcviku POP a výcviku biosyntézy. Praktikuje jogu, běhá, 
stará se o bonsaje, rád čte a sní o Indii.  !
Oleg Šuk 
Aktuálně studuje pátý ročník oboru psychologie na filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy.  
S procesově orientovanou psychologií je v kontaktu již 
dva roky a je účastníkem základního výcviku v POP, který 
na jaře končí.

Středa 19. 2. 2014 
18:00 - 20:30 
!
Městská knihovna v Praze  
Korunní 68, Praha 10 
!
Vstupné: dobrovolné 
  
!
!

Institut procesově orientované práce (IPOP), www.processwork.cz 

ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, www.mlp.cz 

!
Zveme Vás na další díl cyklu přednášek, v duchu sdílení poznatků a zážitků o procesově orientovaném směru v psychologii 
(POP). Společně se podíváme na základní pojmy a koncepty procesové psychologie, na možnosti aplikace POP a na osobní 
zkušenosti a zážitky studentů a účastníků výcviku, kteří se pokusí přiblížit, co je na procesové práci fascinuje, co je žene ve studiu 
kupředu a  proč se rozhodli studovat procesově orientovaný směr. Budeme rádi když se připojíte a pozvete svůj zájem, zvídavost 
a pozornost. 

Počet míst je omezený, doporučujeme zájemcům rezervovat si místo na kurzy@processwork.cz. 
Všechny nevyužité rezervace se 5 minut před začátkem přednášky ruší. 
Dopravní spojení - Metro A - Jiřího z Poděbrad, nebo Tram 10, 16 - zastávka Vinohradská vodárna.
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