Přehled dosavadních přednášek v rámci Kontinuálního vzdělávání
pořádaného Rafael Institutem a spolkem Irene
Přednášky KV 2020
MUDr. Irena SGALLOVÁ – Specifika terapie příchozích
doc. PhDr. Marek PREISS, Ph.D. – Transgenerační přenos traumatu
Mgr. Gabriela DYMEŠOVÁ – Může být nežidovský partner mostem k přijetí židovské identity?

Přednášky KV 2019
MUDr. Peter PÖTHE, Jaroslav MIKO – Z válečného pekla do pekla uprchlického tábora Moria
Václav TROJAN – Procházka digitálním světem se starým programátorem
doc. MUDr. Jiří ŠIMEK – Pravda a svoboda
Helen EPSTEIN – Jak vysvětlit Středoevropanům #MeToo
MUDr. Radkin HONZÁK CSc. – Občanská situace – pohled RH a diskuse
MUDr. Peter PÖTHE – Fantazie o příštích generacích
Mgr. Helena KLÍMOVÁ – Jak se nám vede v Evropě? Ale proč?
Mgr. Renáta DOLEŽALOVÁ – Pohlavní identita dětí a adolescentů
PhDr. Eva LABUSOVÁ – Manželské fauly
Mikuláš VYMĚTAL Th. D. – Co to činí a proč to činí farář pro menšiny?

Přednášky KV 2018
Daniela FISCHEROVÁ – Neverbální komunikace - lidský obličej
Diskusní panel „Karel Pecka a statečnost ve vykloubené době“
PhDr. Petr JANYŠKA – Čím to, že pro dnešní Polsko jsou Walesa a bývalí vůdci opozice
nepřáteli?
PhDr. Jakub SZANTÓ – Z archivu na frontovou linii aneb dobrodružná cesta historikova po
východních konfliktech
PhDr. Jiřina ŠIKLOVÁ, CSc. – Co předcházelo srpnu 1968? Pražské jaro u nás a na západě
Lukáš PŘIBYL – Z Niska do Jeruzaléma – aneb jak mne pátrání po válečném osudu dědečka
přivedlo ke stavbě rozhledny v Izraeli
PhDr. Mgr. Jeroným KLIMEŠ, Ph.D. – Jesle: pro a proti
pplk. PhDr. Pavel KRÁL, Ph.D. – Trauma (nejen) v zahraničních misích – realita nebo móda?
PhDr. Hana JUNOVÁ – Pár vzpomínek na drahošovské dobrovolničení
PhDr. Ilona PRESLOVÁ – Matky na drogách a realita života

Přednášky KV 2017
Mikuláš FERJENČÍK – Pirát a poslanec Mikuláš Ferjenčík
Radek SCHOVÁNEK – Zvolili jsme dobře?
Moderuje doc. MUDr. Jiří ŠIMEK, CSc. – Identita psychoterapeuta – zde a nyní
MUDr. Radkin HONZÁK – Duše v břiše – střevní mikrobiom
Andrew SCHAPIRO – Kruh se uzavírá: zkušenosti velvyslance USA v rodné zemi jeho matky

PhDr. Mirka CHMELÍČKOVÁ – Věřící pacient pohledem psychoanalýzy
PhDr. Kateřina ČAPKOVÁ, Ph.D. – Bádání o židovských dějinách v českém prostředí
MgA. Pavel KOHN – Zámky naděje
PhDr. Petr ŠMOLKA – Padesát let manželského a rodinného poradenství v Praze
PhDr. Jiřina ŠIKLOVÁ – Co se stalo před 40 lety – o vzniku Charty 77

Přednášky KV 2016
Pavel FISCHER – „Kam směřujeme?“ Pohled na Českou republiku optikou dlouhých časových řad
ústavu empirických výzkumů STEM
Matyáš ZRNO – Psychologie nepsychologicky aneb jaká bude psychologie dnes vedená laikem
Veronika VÍCHOVÁ – Mechanismy proruské dezinformační kampaně v ČR a v Evropě
Dita ŠAMÁNKOVÁ – Brexit očima české emigrantky aneb Britové, jak je neznáte
Barbara DAY – Anglická pouť po malých českých divadlech a po disentu
Pham Huu UYEN – Jak to udělat, aby se různé lidské skupiny mohly spolu cítit dobře?
Jan VROBEL – Občanská témata současnosti a možnosti občana se v nich angažovat
Fedor GÁL – „Přes ploty" (možnosti a meze dialogu v mém životě)
Tomáš POJAR – Evropa a krize na blízkém východě

Přednášky KV 2015
Šimon PÁNEK – Poznámky k uplynulému čtvrtstoletí a naší současnosti
PhDr. Tomáš SEDLÁČEK – Kniha Job, krize a bezho(dno)tovostní ekonomika – o teologii
ekonomie a ekonomii teologie
Radek SCHOVÁNEK – Minulost je před námi
MUDr. Eduard RYS – Kde domov můj – u maminky nebo v jeslích?
PhDr. Jiřina ŠIKLOVÁ – "Život se dá přežít” - vzpomínání Jiřiny Šiklové na různé fáze života v
této společnosti
Charles N. WIENER – O identitě – Ze zkušenosti člověka, který jich má více
Martin BECK MATUŠTÍK – O identitě po Šoa – Transgenerační trauma a paměť
Doc. MUDr. Michal ZIKÁN, Ph.D. – Dědičná dispozice ke vzniku zhoubných nádorů – užitečnost
informovanosti a prevence v aškenázských rodinách
Mgr. Petr MOOS – Exodus a stěhování národů, kulturní invaze do Evropy. Máme na to?
Ing. Karel SEDLÁČEK – Podporují křesťané židy a Izrael? A když ano, proč?
Prof. Jan SOKOL, Ph.D., CSc. – Rodina v proměnách společnosti

Přednášky KV 2014
prof. RNDr. Helena ILLNEROVÁ, DrSc. – O vlivu světla na savčí i lidský organismus po
biologické stránce a samozřejmě i trochu v přeneseném slova smyslu
prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, DrSc., FRCPsych – Vrozené a naučené chování
Pavla JAZAIRIOVÁ – Bojíme se islámu?
Mgr. Bohumil BAŠTECKÝ a PhDr. Bohumila BAŠTECKÁ, Ph.D. – Psychoterapie a víra: co to
(podle nás) je a jak to pomáhá
Ing. Věra ROUBALOVÁ – Proč migranti potřebují psychoterapeutickou pomoc od nevládních
organizací?

Mgr. Jakub ŽÁRSKÝ – Život mikrobů v divoké přírodě a inspirace pro nahlížení lidské společnosti
Mgr. Marek VÁCHA, Ph.D. – První kniha Genesis a současná věda
MUDr. Roman JOCH – Feminismus a genderová teorie
Mgr. Marek VÁCHA, Ph.D. – Lidský genom, rasismus a změna paradigmatu medicíny
Kristina VLACHOVÁ – Poselství Jana Palacha a dnešní náš dialog

Přednášky KV 2013
PhDr. Michael ŠEBEK, CSc. – Politická psyché
doc. MUDr. Martin BOJAR – Zdraví a choroby těla, duše a obcí v zemích koruny české
Erik TABERY – Media a politika
Doc. MUDr. PhDr. Kamil KALINA, CSc. – Drogy, morálka, spiritualita
Mgr. Daniel HERMAN – Máme vůli k sebereflexi vlastního života i vlastních dějin?
JUDr. Jiří PEHE – České elity nyní a zde
doc. MUDr. Jiří ŠIMEK, CSc. – Etika v současném světě (alkohol, rasismus, pověrčivost, vrahové)
doc. PhDr. Jan KOŽNAR – Psychoterapie sexuálních delikventů
MUDr. Prokop REMEŠ – Bible a psychoterapie

Přednášky KV 2012
Barbora ANTONOVÁ – Návrat Lea Eitingera
doc. MUDr. Jiří ŠIMEK, CSc. – Etika v současném světě (alkohol, rasismus, pověrčivost, vrahové)
Mikuláš VYMĚTAL Th.D. – Jak můžeme přispět k začlenění Romů do společnosti
Mgr. Martina POJAROVÁ – Malý fejeton o izraelské každodennosti nahlížené očima PBSP terapie
MUDr. Vladislav CHVÁLA – Psychoterapeut politikem?
JUDr. Hana MARVANOVÁ – Současný stav naší společnosti z pohledu spravedlnosti
Táňa FISCHEROVÁ – O pozadí politiky a otázky naší současnosti
Mgr. Gabriela DYMEŠOVÁ – Skupinová práce s mladistvými pachateli trestné činnosti
Karel STRACHOTA – Jeden svět na školách

Přednášky KV 2011
MUDr. Dana JANOTOVÁ – Domácí násilí
PhDr. Jana PROCHÁZKOVÁ – Spory o děti dnes aneb péče nebo týrání?
Ondřej CAKL – Neonacistické hnutí od roku 1989 po dnešek – vývojové trendy české krajní
pravice za posledních 20 let
Karel KOVANDA – Co je nám do nich? aneb: proč a kdy zasahovat do vnitřních záležitostí jiných
zemí?
František KOSTLÁN – Vzrůstající rasismus, xenofobie – změna společenské atmosféry
Radek SCHOVÁNEK – Totalita skrze archivy – minulost mezi námi, v nás, za námi?
Pham Huu UYEN – Vietnamci v ČR – stručná historie a výhled do budoucnosti
Ing. Věra ROUBALOVÁ – Vlídné přijetí příchozích
Michael KOCÁB – Moje zkušenosti s lidskými právy, s menšinami, s občanskou společností v
Čechách
MUDr. Radkin HONZÁK – Stres – poststresová traumatická porucha – syndrom vyhoření

Přednášky KV 2010
Václav TROJAN – Kanibalové, globalismus a myšlenky starého programátora
prof. PhDr. Mojmír SVOBODA, CSc. – Etické aspekty v psychologii
Drs. Gaby GLASSMAN – Jak se vzájemně slyší přeživší matky se svými dcerami?
PhDr. Ivan GABAL – Dynamika české společnosti očima tazatele
Lydie TISCHLER – Koncept traumatu dnes a včera
doc. MUDr. Václav MIKOTA, CSc. – Je psychoterapeut kompetentní veřejně se vyjadřovat k
celospolečenským tématům?
doc. PhDr. Zbyněk VYBÍRAL – Pop-psychologie: Pomocník nebo parazit?
Ing. Alfréd KOCÁB – Byl jsem také při tom – svědectví doby
doc. MUDr. Jiří ŠIMEK, CSc. – Trauma, psychosomatika, etika
PhDr. Jiřina ŠIKLOVÁ – Novodobá traumata české historie pohledem socioložky (na vlastní kůži)

Přednášky KV 2009
Ivan KLÍMA – Samizdat jakožto kulturní zpracování kolektivního traumatu
doc. MUDr. Oldřich VINAŘ, CSc. –Mozek a psychické trauma
doc. PhDr. Karel BALCAR, CSc. – Člověk a trauma
PhDr. Jana HYBÁŠKOVÁ – Jak se Evropa rozhoduje o nás bez nás – a o nás s námi
Mgr. Terezie DUBINOVÁ, PhD. – Černobyl a bohemika: Česká identita na Ukrajině (Zážitky a
postřehy humanitární pracovnice na Ukrajině o lidech a společnosti)
MUDr. Mischa NERAD – Nové psychoterapie v léčbě posttraumatické stresové poruchy či pouze
císařovy nové šaty
PhDr. Zdena CHOVANCOVÁ – Jak porozumět lidem ohroženým těžkou až smrtelnou chorobou a
jak o ně pečovat?
PhDr. Jaroslav ŠTURMA – Co malé děti potřebují ze všeho nejvíce? Co pro to může udělat rodina
a co společnost?
MUDr. Petr RIESEL – Práce s vlastním traumatem holocaustu (identita, asimilace, vyrovnání se
současností)

Přednášky KV 2008
PhDr. Olga MARLINOVÁ – Psychologické problémy emigrace a mezikulturní adaptace
Dr. Jana ŠVEHLOVÁ, Ph.D. – Zdraví napříč kulturami
Nadine IARCHY – Jak se dělá dialog mezi kulturami a proč je důležitý?
PhDr. Marek PREISS, PhD. – Trauma a posttraumatický růst
MUDr. Mischa NERAD – Léčba obětí organizovaného násilí v Nizozemsku
PhDr. Peter SALNER, DrSc. – Holocaust po holocaustu (příklad Bratislavy)
JUDr. Jan PAVLOK, Ph.D. – Právní stíhání nejzávažnějších trestných činů
prof. Jan VOLAVKA, MD., PhD. – Dr. Hana Volavková a generační transmise absurdity. Doba a
život bývalé ředitelky Židovského muzea

Přednášky KV 2007
MUDr. Elena TURNOVSKÁ – Dítě a trauma – komplexní týmová práce s rodinou jako cesta k
zvládnutí traumatických zkušeností
Pavel DYMEŠ – Přesídlení krajanů z Kazachstánu a jejich integrace v ČR
prof. JUDr. Vojtěch CEPL – Normativní systémy a střet civilizací
PhDr. Slavomil HUBÁLEK – Násilí, podvody a lži dnes
Monika Anna BÜRGI-KRAUS – Dcera němoty – specifický přenos traumatu na druhou a třetí
generaci prezentovaný na konkrétním případu
Zlata ČERNÁ – Odlišuje se pojetí mezilidských vztahů v konfucianismu oproti naší kultuře?
Dr. Jana ŠVEHLOVÁ, Ph.D. – Co ovlivňovalo psychiku dětí komunistů, kteří sami přežili
holocaust
Ing. Věra ROUBALOVÁ – Uprchlíci – důstojné přijetí a pomoc v důstojnosti
Jaromír ŠTĚTINA – Odpor proti totalitě jako zdroj naší identity
PhDr. Jiřina ŠIKLOVÁ – Pomáhající profese a pokušení moci
Přednášky KV 2006
PhDr. Hana JUNOVÁ – Moje zkušenost s etikou v pomáhajících profesích
Lydia TISCHLER – Péče o pečující

