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PŘEDNÁŠEJÍCÍ Mgr. Roman Telerovský 

 Klinický psycholog, psychoanalytický psychoterapeut, kandidát 
psychoanalýzy Psychoanalytického institutu České 
psychoanalytické společnosti. Pracuje v Denním sanatoriu Horní 
Palata v Praze. Zaměřuje se na léčbu pacientů s neurotickými, 
psychosomatickými a osobnostními poruchami. Funguje jako 
výcvikový psychoterapeut, lektor a supervizor Institutu aplikované 
psychoanalýzy. Je ředitelem Institutu klinické psychologie, kde 
působí jako lektor certifikovaného kurzu Operacionalizované 
psychodynamické diagnostiky a kurzu Rorschachovy metody. Stál 
u vzniku České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody, jíž 
byl předsedou. Přednášel externě v Psychologickém ústavu FF MU 
v Brně, na Katedře psychologie FSS MU v Brně a v Institutu 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Editor 
publikací Rorschach a projektivní metody, Revue psychoanalytická 
psychoterapie (Psychoanalýza, umění a kultura), připravuje k tisku 
český překlad Operacionalizované psychodynamické diagnostiky 
OPD-2. Pravidelně přispívá do revue Analogon studiemi 
zaměřenými na oblast psychoanalýzy, imaginace a tvořivosti. 
Více info na: http://www.telerovsky.cz 

 

ANOTACE WORKSHOPU 
Stanovit ohniska léčby a formulovat obhajitelnou 
indikaci k psychoterapeutické léčbě (odpovídající povaze 
pacientových potíží) je oblastí, která je neúplně tématizovaná 
a nedostatečně zařazovaná do vzdělávacích 
osnov psychoterapeutických výcviků.  
Psychoterapeutická diagnostika v současnosti jen minimálně 
slouží k tomu, aby terapeuty informovala o vhodnosti terapie, jejích 
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cílech, léčebné strategii a léčebných intervencích.  
Bude představena ukázka vstupního interview, jež osvětlí model 
víceosého polo-strukturovaného rozhovoru (Operacionalizovaná 
psychodynamická diagnostika, OPD-2).  
Pokusí se spolu s účastníky workshopu zachytit základní principy 
odhadu pacientova duševního fungování a mapování jeho 
psychoterapeutických potřeb na jednotlivých osách pětiosého 
systému: Osa I. Prožívání potíží a předpoklady pro léčbu; Osa 
II. dysfunkční vztahové vzorce; Osa III. intrapsychické konflikty; Osa 
IV. osobnostní struktura; Osa V. syndromologicko-popisná diagnóza 
včetně úrovně pacientova fungování.   
Workshop bude příležitostí dokumentovat, že OPD-2 systém, 
který je úspěšně začleněný do psychoterapeutické praxe, výuky, 
výzkumu i posudkového hodnocení v německy hovořících 
zemích, je užitečným koncepčním nástrojem, který pomáhá 
přiměřeně uvažovat o pacientovi, informuje terapeuta o jeho 
počínání a dodává mu nezbytnou reflexi.  
Přesvědčivá a ze vstupního vyšetření zřetelně doložitelná indikace 
k léčbě, je stále něčím, co česká psychoterapie svým pacientům 
dluží. 

 

 


