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PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
MUDr. David Skorunka, Ph.D. 

 Odborný asistent na Ústavu sociálního lékařství, Lékařské fakulty 
v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Podíl na výuce 
v předmětech pro české a zahraniční studenty: sociální lékařství, 
psychologická propedeutika, rodinná terapie a Family Systems Medicine. 
Externí lektor katedry psychologie Fakulty sociálního lékařství, 
Masarykovy Univerzity v Brně (garant volitelného předmětu Rodinná 
terapie, podíl na předmětu Narativní psychologie a psychoterapie, podíl 
na předmětu Psychotherapy; Theory, Practice, Research pro zahraniční 
studenty). 
Klinická praxe: Psychiatrická ambulance v Rychnově nad Kněžnou, 
externí konzultant - psychiatr pro oblastní nemocnici tamtéž. 
Spolupráce s Psychologickou ambulancí a pobočkou o.s. Péče o duševní 
zdraví tamtéž. 
Absolvent Lékařské fakulty v Hradci Králové, Karlovy Univerzity v Praze 
(1989-1995). Postgraduální studium v oboru sociální psychologie na 
Fakultětě sociálních studií, Masarykovy 
Univerzity v Brně, v roce 2008 ukončeno státní  
doktorskou zkouškou a obhajobou disertace na téma  
Narativní přístup v psychoterapii; pohled klienta a terapeuta. 
Atestace II. stupně z všeobecné psychiatrie v roce 2003.  
Atestace I. stupně z všeobecné psychiatrie v roce 1999.  
Funkční specializace v systematické psychoterapii ve zdravotnictví v roce 
2002.  
V roce 2003 obdržen certifikát rodinného/systemického  

terapeuta Společností pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT). 

V letech 2003-2008 absolvoval několik kratších zahraničních  



 

 

stáží a vzdělávacích programů (Kanada, Irsko, Finsko,  
Velká Británie). 
V letech 2004-2010 národní delegát SOFT v Evropské  
asociaci rodinné terapie (EFTA). V letech 2004-2010 člen  
výboru komory národních organizací Evropské asociace  
rodinné terapie (EFTA-NFTO).  
Člen redakčních rad recenzovaných časopisů Psychoterapie, a Psychosom.  
Člen international advisory board časopisu   
Contemporary Family Therapy. 
V minulosti pravidelná lektorská spolupráce s instituty  
rodinné terapie (Centrum komplexní terapie a Institut  
rodinné terapie v Liberci; Institut Virginie Satirové)  
a přednášková aktivita na domácích a zahraničních  
odborných akcích.  
 

 

ANOTACE WORKSHOPU 
Cíl: Seznámení s vývojem a současnou situací v oblasti rodinné 
terapie a systemické praxe. Sdílení zkušenosti s aplikací 
systemického myšlení a rodinné terapie v psychiatrii a v oblasti péče 
o duševní zdraví.  
Obsah: I. část: Vývoj rodinné terapie, současné dění v rodinné terapii a 
systemické praxi, integrativní trend, výzkum.  
II. část: Zkušenost s využitím systemického myšlení a práce s rodinou 
v ambulantní psychiatrické praxi a ve spolupráci s dalšími kolegy 
v oblasti péče o duševní zdraví 
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