
 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
na vzdělávací seminář ASVSP ve spolupráci  

s Katedrou sociálních studií a speciální pedagogiky FP TU v Liberci 

TRANSAKČNÍ ANALÝZA PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY  
 

Přednášející:  

Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC  

specialista komunikace a mezilidských vztahů. Řídí se myšlenkou Marka Twaina „Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí 

sám a hlupák stejně neposlechne.“ Své semináře proto vede interaktivní formou, aby si každý našel své nejlepší řešení. Ve své 

práci využívá především teorii transakční analýzy. Je absolventem uceleného tříletého vzdělávání v transakční analýze. Je 

mezinárodně certifikovaný kouč u International Coach Federation. Působí jako člen prezídia České asociace transakční analýzy, je 

aktivním členem European Association for Transactional Analysis (člen Theory Development and Research Committee) 

a International Transactional Analysis Association. Je spokojený manžel a šťastný otec dvou dětí, což jsou jeho nejdůležitější 

životní role. 

 

Anotace kurzu: 

Transakční analýza (TA) je mladý psychologický přístup věnující se teorii komunikace a problematice 

mezilidských vztahů. Cílem vzdělávacího programu Transakční analýza pro sociální pracovníky je 

prezentovat a na konkrétních příkladech ukázat praktickou využitelnost jednotlivých konceptů transakční 

analýzy v práci sociálního pracovníka. Bude se jednat především o kontraktování pro navázání a vymezení 

vztahu s klientem a transakcí pro pochopení vzájemné komunikace. Účastníci po skončení kurzu budou 

schopni jasně definovat kontrakt z pohledu TA, budou schopní jej prakticky využívat ve své každodenní 

praxi, budou znát specifika mezilidské komunikace s využitím terminologie TA, budou schopní eliminovat 

komunikačně problematické situace a rozšíří své dovednosti v cílené komunikaci s klientem tak, aby 

sociální péče pro něj mohla být efektivním nástrojem v jeho kritických momentech životní dráhy. 

Cílová skupina:  

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a všichni, kdo si chtějí rozšířit své obzory 

Obsah: 

 Co je transakční analýza a jak ji prakticky využít 

 Teorie egostavů 

 Teorie funkční fluence 

 Teorie transakcí aneb jak (ne)komunikujeme 

 Psychologické hry v práci s klienty 

 Organizační a psychologické kontraktování 

 

Seminář je pojat interaktivně a počítá s aktivním zapojením účastníků. Je otevřený jak pedagogům, tak i 

studentům a pracovníkům v praxi. Účastníci získají osvědčení akreditovaného kurzu u MPSV. 
 

Termín konání:  9. května 2018 

Doba zahájení:  10:00 hodin 

Počet hodin: 8 vyučovacích hodin 

Místo konání: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TU v Liberci, Budova "P", TU v Liberci 

Komenského 314/2, Liberec 5.  

 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci 
Association of Educators in Social Work 

Joštova 10 

 602 00 Brno  

 



 

Cena semináře: 800,- Kč nebo 400 Kč/účastník (v případě hromadné přihlášky dvou a více účastníků z 

jedné členské školy ASVSP zaslané do 25. 4. 2018), snížené kurzovné 200 Kč pro studenty denní formy 

studia na členské škole ASVSP (zde neplatí sleva na hromadné přihlášky). Kurzovné bude hrazeno hotově 

proti příjmovému dokladu při zahájení kurzu.  

 

Organizační pokyny: 

Svoji účast potvrďte odesláním přihlášky e-mailem do 30. 4. 2018 na adresu:  radmila.bjorke@tul.cz 

 

Přihláška je ke stažení na webu asvsp.org v sekci vzdělávání pod názvem 

„Transakční_analýza_Přihláška“.           

  

 

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.,    

PhDr. Hana Thielová,                           za sekci vzdělávání ASVSP  

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.  za FP TU v Liberci   

 


