
Gender voices 
Série mužsko–ženských rozhovorů 
Ivan Verný & hosté

Forma: Online, platforma ZOOM
Termíny:
pondělí 25. 1. 2021, 15:00 – 17:00
středa 10. 3. 2021, 19:00 - 21:00
pondělí 10. 5. 2021, 15:00 – 17:00
středa 30. 6. 2021, 18:00 - 20:00

Cena:
1 rozhovor: = 550 Kč / 1 osoba 
4 rozhovory = 2100 Kč / 1 osoba  
Nabízíme limitovaný počet míst se slevou pro ty, kteří ji s 
ohledem na svou životní situaci potřebují. Pro více informací pište 
prosím na kurzy@processwork.cz

Registrace: Vyplňte prosím formulář. Seznamte se, prosím, s 
našimi storno podmínkami.
Kontaktní osoba: Oleg Šuk, 799 525 440
Organizuje: Institut procesově orientované práce, z. s.
a Inštitút procesorientovanej psychológie POPI-Slovensko

V posledních týdnech jsem měl několik večerních akcí v ČR a SR a zaujaly mě příklady 
genderovo-rolových samozřejmostí. Možná je to zesíleno covidem, ale mám dojem, 
že ženy a matky jsou (opět) více zatížené domácností a péčí o děti než jejich partneři. 
Vzhledem k tomu, že v těchto zemích neznám příliš gay párů, nevím, zda se i u nich něco 
změnilo. (A gay páry, které znám, vedou rozhovory o spravedlivém rozdělení práv a 
povinností ve vztahu.)

Rád bych Vás proto pozval k rozhovorům na téma genderovo-rolových představ a klišé. 
Možná témata by mohla být například vysoké a nízké sny o partnerském vztahu; nepsaný 
„manželský kontrakt”; spouštěče/ triggers ve vztazích; co by si nechtěl/a ve vztahu řešit? 
o čem raději nemluvíte? náboženství, velké výdaje, sex, další vzdělávání, výchova, jak u Vás 
probíhají rozhodovací proces? privilegia (koho práce a práva jsou důležitější) a jak se to 
pozná?  vliv kultury na představy o fungujícím vztahu, strach z násilí, resp, opuštění apod. 
Všichni přítomní mohou klást otázky a pravděpodobně budeme nejprve diskutovat mezi 
hostiteli/hostitelkami, a nebo nabídneme rozdělení do menších skupin (aby mohl vzniknout 
intimnější prostor a každý se dostal ke slovu) na krátké diskuze určitých témat/otázek a 
potom posbíráme odpovědi a zkušenosti v celé skupině. 

Pozvěte své kamarády/ky, partnery/ky a rodinu, abychom měli co nejpestřejší rozhovor. 
Těším se na společné bádání,  Ivan Verný 

TIP: Rádi byste se o lektorovi věděli více? Podívejte se na krátké video.

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW. se narodil na Slovensku a v roce 1969 odešel 
s rodiči do Švýcarska, kde má dnes  v Curychu soukromou ordinaci. Kromě procesově 
orientované psychoterapie a eriksonovské psychoterapie ovládá také NLP a supervize 
zaměřené na umělecké metody (koučování a supervize týmů). Pracuje rovněž 

s traumatickými stavy. Od roku 1990 v Čechách a na Slovensku vyučuje POP (procesově 
orientovanou psychologii) a systemické konstelace.  V současnosti se kromě své praxe 
orientuje na koučování lídrů a týmů v různých organizacích Evropy. Je držitelem 

Evropského certifikátu psychoterapie. Miluje svou ženu, své dcery, přátele, svou práci a 
hudbu, tanec, zpěv, vaření marmelády a práci se dřevem.

Photo courtesy :wheatandtares.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmjJSB9eNv_6a94xN88LSwWolpxNHp8Zpl62RAKNcH6IxXwQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=Th_1BvVit48&feature=youtu.be
https://www.processwork.cz/platebni-podminky



