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Jan Kubánek pracuje v Priessnitzových léčebných lázních, a. s., 
v Jeseníku jako psychiatr, psychoterapeut a rehabilitační lékař. 
Působí jako trenér dlouhodobého výcviku v integrativní 
psychoterapii (garance prof. Kratochvíl), videotrenér a také 
jako vedoucí seberozvojových sebezkušenostních seminářů 
zaměřených na práci se sny. Při praktikování individuální a 
skupinové psychoterapie používá originální interpersonální 
koncept práce s kruhy, jehož je autorem. 
Vzdělání a praxe: 
- VŠ LF UK Hradec Králové 
- Psychiatrická Klinika UK v Hradci Králové 
Další odborné vzdělání: 
- výcvik v Integrované psychoterapii 
- videotrénink 
- atestace z psychiatrie 1. stupně 
- funkční specializace z psychoterapie 
- atestace z rehabilitace 
Profesní kariéra  - v současnosti: 
- Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník od roku 2001 
  jako psychiatr a rehabilitační lékař   
 
Link na přednášejícího: http://www.psychoterapiekubanek.cz/ 



 

 

 
ANOTACE 
WORKSHOPU 

Anotace 

Sebezkušenostní workshop zaměřený na rozbor snů pomocí 
hraní rolí s využitím originálního interpersonálního konceptu 
práce s kruhy. Odhalení negativně vnímaných souvislostí, 
pojmenování pozitivně vnímaných souvislostí a nalezení 
zdrojů. Práce s emocemi, tělesnými projevy, myšlenkami, 
chováním s využitím technik psychodramatu, 
psychogymnastiky, focusingu, dotykových technik či 
arteterapeutických technik. 

 
Program 

 Rozehřívací techniky – psychogymnastika, 
arteterapie, encounter. 

 Skupinová práce se sny s využitím psychodramatu a 
psychogymnastiky. 

 Skupinová reflexe prožívaného včetně závěrečného 
hodnocení. 

 
Kapacita 

 8-16 účastníků 

Komu je workshop určen 
Psychologům, sociálním pracovníkům, pedagogům a ostatním 
profesionálům z pomáhajících profesí včetně studentů těchto 
oborů. Program není vhodný pro osoby v akutní duševní krizi. 
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