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PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. 

 

 
Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Klinický 
psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, s doc. 
Skálou spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, 
Pražského psychoterapeutického institutu a PVŠPS. Uvedl       
a zavedl balintovské skupiny u nás. Ředitel Psychosomatické 
a psychoterapeutické kliniky ESET.  

Vzdělán na FFUK, jednooborová psychologie, atestace 
z klinické psychologie, funkční specializace v psychoterapii, 
psychoanalytický výcvik. V současnosti výcvikový 
daseinsanalytik, výcvik SUR, Rogeriánský výcvik, 
psychedelický výcvik, mezinárodní výcvik v supervizi, 
výcvikový supervizor.  

Člen prezidia Asociace klinických psychologů ČR, člen České 
psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Člen Slovenské 
psychoterapeutické společnosti, České psychiatrické 
společnosti, Evropské psychoterapeutické asociace a České 
daseinsanalytické společnosti. S doc. Čálkem spoluzakládal 
komunitní a skupinovou daseinsanalytickou psychoterapii. 
Publikuje u nás i v zahraničí.  
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ANOTACE TÉMATU 

Daseinsanalýza vychází z fenomenologie a fenomenologické 
psychologie. Filosofické základy vycházejí z prostějovského 
rodáka, E. Husserla a německého filosofa M. Heideggera,  český 
vliv a význam má práci J. Patočky. Vybudována                                   
L. Binswangerem  a M. Bossem.  

U nás pěstována od 60. Díky O. Čálkovi J. Němcovi,                        
K. Zemanovi, P. Rezkovi, L. Horákovi, J. Růžičkovi a dalším se 
pevně usadila v české psychoterapii. Fenomenologický základ je 
vyučován na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde 
probíhá rovněž daseinsanalytický seberozvojový program              
a výcvik. U nás vznikla komunitní a skupinová daseinsanalýza, 
která je vyučována nejen u nás, ale i s pomocí našich odborníků 
v zahraničí (Čálek, Růžička). Na klinickém pracovišti  naší školy 
ESET (založený Doc. Růžičkou) je vyvíjena psychoterapeutická 
metoda vrozumívání , resp. srozumívání, klinický koučink. DA je 
široce aplikovatelná terapie, která pracuje individuálně, 
skupinově, rodinně se všemi typy pac. dg. F,  výrazný je její podíl 
na poli psychosomatické medicíny.  

 

 

 


