
Cena: 3 450 K!
3 105 K! v!etn" DPH = 10% sleva p#i p#ihlá$ení m"síc p#edem

Ur!eno pro: PZL (Není kreditováno), DH (zá"tita ADH)

JAK P!E"ÍT STRES  
DOMA I V PRÁCI

Zvládání stresov#ch a zát$%ov#ch situací  
nejen ve stomatologické praxi

seminá!

pátek 22. dubna 2022, od 13 hod.
Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

P!edná"ející: PhDr. Martina Venglá!ová

Zveme vás na seminá& v'rámci vzd$lávajícího programu 
MANA"EREM PROTI SVÉ V(LI, zam$&eného na oblasti, 

které vám vedení va)í ordinace rozhodn$ uleh*í!

V posledních dvou letech se je!t" zv#!ila míra stresu, 
které $elíme. Na tom, jak se se situacemi budeme schopni 

vypo%ádat a do jaké míry nás po!kodí, zále&í na více 
faktorech. V seminá%i se podíváme na vrozené dispozice pro 

reakci v zát"&i, zmapujeme aktuální strategie na zvládání 
stresu a roz!í%íme pohled na dal!í mo&nosti, jak reagovat.



akademie JPS's.'r.'o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.:'+420 235 518 936, zelená linka: 800 111 577,
e-mail: objednávka@jps.cz, www.jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

•  Stres, psychosomatické projevy stresu, spou"t#!e.
•  Reakce na stres typická pro r$zné typy osobnosti.
•  Test a vyhodnocení pou%ívání strategií na zvládání stresu.
•  Mo%nosti zmírn#ní nap#tí a zát#%e v praxi. Dovednosti, 

které nás chrání p&ed stresem.
12.30–13.00 registrace a'ob$erstvení

13.00–15.30 p%edná!ka

15.30–16.00 pozdní ob"d

16.00–18.30 p%edná!ka

PROGRAM

Registrujte se online na stránkách www.jps.cz/akademie, 
telefonicky na na!í bezplatné lince 800 111 577, e-mailem 
na adrese objednavky@jps.cz nebo u'svého obchodního 
zástupce.

Platbu ú$astnického poplatku prosím pouka&te na zá-
klad" námi vystavené faktury na ú$et JPS 5493/0300, 
jako variabilní symbol uve(te $íslo faktury. Uhrazením 
ú$astnického poplatku je dokon$ena registrace a'tímto 
okam&ikem je mezi po%adatelem akce a'ú$astníkem 
uzav%ena smlouva o'ú$asti, její& nedílnou sou$ástí jsou 
Závazné podmínky ú$asti na akci po%ádané firmou 
JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k'dispozici na interneto-
v#ch stránkách www.jps.cz/akademie.

V'cen" je zahrnuto chutné ob$erstvení b"hem p%está-
vek a'ob"d v$. nápoje. Wifi je bezplatn" k'dispozici. 
Parkování na hotelovém parkovi!ti zdarma.

Na akcích po%ádan#ch Akademií JPS jsou pro Vás p%i-
praveny mimo%ádn" v#hodné nabídky a'slevy. 
Ka&d# ú$astník od nás obdr&í dárek.

INFORMACE

Vladana Slámová
Koordinátorka Akademie
M: +420 770 139 676
E: slamova@jps.cz

Vzd"lání

2006 Ukon#ení supervizního v$cviku (%esk$ institut 
pro integrativní supervizi)

Kvalifika#ní studium v&oborech Pedagogika, 
Psychologie, Pé#e o&nemocné (Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy, IPU)

V$cvik v&dynamické psychoterapii, v&sou#as-
nosti probíhající vzd'lávání v&oblasti psyc-
hoanalytické psychoterapie a&párové terapie

Pracovní zku!enosti

1996–2000 Vy""í zdravotnická "kola, v$uka a&vedení oboru 
Diplomovaná sestra pro psychiatrii

2000–2004 Psychiatrická lé#ebna Bohnice (Krizové cen-
trum, Linka d(v'ry, Sexuologie)

2004–2006 3. léka!ská fakulta Univerzity Karlovy, odborn$ 
asistent

2003–2008 Bíl$ kruh bezpe#í, poradce, lektor

2005–2008 Soukromé sexuologické centrum GONA

od r. 2005 Soukromá praxe

Dlouholeté zku"enosti z&oblasti psychiatrie, 
sociální práce a&psychoterapie vyu)ívá jak p!i 
práci s&klienty, kte!í mají r(zné p!íznaky du-
"evní nepohody vyvolané dlouhodobou zát')í 
stresem, traumatem, tak p!i lektorské #innosti.

Individuální, t$mové a&skupinové supervize.

Supervize ve zdravotnick$ch za!ízeních  
a&v&sociálních slu)bách.

Práce s&psychology a&psychoterapeuty v&tera-
peuticky zam'!en$ch praxích.

Vede seminá!e zam'!ené na p!edání praktic-
k$ch informací a&zku"eností z&praxe k&dané
problematice, interaktivní kurzy a&besedy 
s&odborníky, studenty i&laickou ve!ejností.

Autorka n'kolika publikací.

%lenkou odborn$ch organizací, nap!. %eské 
asociace pro psychoterapii a&%eského institutu 
pro supervizi, #len etické komise, aj.

PhDr. 
Martina Venglá&ová
Psycholo)ka, psychoterapeutka
a&supervizorka

Zuzana +pa*ek
Specialista pro stomatologii
dentál, profylaxe, technika
region ji&ní Morava
M: +420'776'522 639
E: spacek@jps.cz


