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MUDr. Vladislav Chvála  

 sexuolog a rodinný terapeut, lékař roku 2010, původně gynekolog a 
porodník, vedoucí a majitel Střediska komplexní terapie Liberec, 
lektor a supervizor rodinné terapie, lektor akupunktury. 

Vzdělání: LF UK, atestace z gynekologie, sexuologie, vzdělání v rodinné a 
systemické terapii, funkční specializace systemické psychoterapie IPVZ, 
Ericksonovská hypnoterapie, práce s tělem dle dr. Schmitta, výcvik v 
supervizi u Julie Hewson, osvědčení IPVZ o způsobilosti v oboru 
psychosomatická medicína. 

Praxe: od r.1978 ve zdravotnictví, od r.1989 vedoucí 
psychoterapeutického pracoviště a člen jeho týmu. V r. 2009 obdržel cenu 
profesora Vladimíra Vondráčka za práci Dvacetiletá zkušenost s léčbou 
pacientů s psychosomatickou poruchou ve Středisku komplexní terapie v 
Liberci, autor a spoluautor řady publikací. Vydává časopis Psychosom, 
zakládal časopis rodinných terapeutů Softfórum, angažuje se v rozšiřování 
rodinné terapie a psychosomatické medicíny. 

PhDr. Ludmila Chválová Trapková 

 klinická psycholožka dospělých i dětí, psychoterapeutka, ordinace 
klinické psychologie v Praze, člen týmu SKT, lektor a supervizor 
rodinné terapie. 
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Vzdělání: FTVS UK obor TV – matematika, FF UK klinická psychologie, 
atestace z klinické psychologie, funkční specializace systematické 
psychoterapie IPVZ, výcvik v individuální hlubinně orientované 
psychoterapii, ve skupinové psychoterapii dospělých i dětí, vzdělání v 
rodinné a systemické terapii, lektor a supervizor rodinné terapie, výcvik 
pro supervizory balintovských skupin, výcvik práce s tělem dle dr. 
Schmitta, ericksonovská hypnoterapie, člen kolegia Pražského 
psychoterapeutického institutu, člen ČPS ČLS JEP, člen asociace klinických 
psychologů, člen SOFT, člen Evropské asociace supervizorů (EAS). 
 
Praxe: ve zdravotnictví od r. 1985, Dětská psychiatrická ambulance OÚNZ 
Praha, Ordinace klinické psychologie Praha, člen týmu SKT od r.1993, 
autorka a spoluautorka četných prací, viz oddíl „Naše publikace. 

 
Další informace o přednášejících: 
                                                                                           www.lirtaps.cz 
                                                                                           www.sktlib.cz 

 

ANOTACE WORKSHOPU 
 
Cíl:  
Seznámit zájemce s rodinně terapeutickým přístupem, ve kterém 
integrujeme bio-psycho-sociální aspekty stonání v metafoře o "Sociální 
děloze".  
 
Program: 
9.00 - 10.30       1.blok: Úvod do psychosomatické medicíny 
11.00 - 12.30      2.blok: Úvod do rodinné terapie psychosomatických 
poruch  
12.30 - 14.30 oběd 
14.30 - 16.00      3.blok: Práce v malých skupinách a ve velké skupině 
16.30 - 18.00     4.blok: Ukázky práce rodinných terapeutů - výběr podle 
podnětů z diskuse 
 
Doporučená literatura: 
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medicíně.  

Trapková, L., & Chvála, V. (2004). Rodinná terapie psychosomatických 

poruch. Praha: Portál. 
Chvála,V., Trapková,L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu. Portál, 2008 
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