Rorschachovské škály v klinické
praxi
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s nejdůležitějšími škálami, které jsou v interpretaci ROR metody
využívány. Součástí kurzu je prezentace jednotlivých škál, vysvětlení jejich principů, výzkumu, klinického
využití, demonstrace využití škál prostřednictvím kazuistik. Účastníci obdrží učební texty s popisem
probíraných škál.
Probíraná témata:
 Škála orální závislosti (Masling).
 Škála primitivních obran (Lerner).
 Škála oboustranné autonomie (Urist).
 Škála borderline interpersonálních vztahů (Kwawer).
 Škála falešného Self (Lerner).
 Škála tělesných hranic - Bariér a Penetrací (Fischer, Cleveland).
 Škála koncepce objektu (Blatt a kol.).
 Škála šesti oblastí lidské adaptace (Weiner).
 Prognostická škála úspěchu v terapii a vzdělávání (Klopfer).
 Index specifických poruch učení u dětí (Acklin).
 Index Alexithymie (Porcelli).
 Index poškození funkcí Ega (Perry, Viglione).
 Index deficitu superega (Weiner).
 Interpretace testového chování (Weiner).

Cílová skupina:
Kurz je určen pro pokročilejší uživatele Rorschachovy metody, kteří již mají určité zkušenosti s jejím
využíváním a chtějí dále rozvíjet své možnosti využití potenciálu této metody. Účastníci obdrží informace
užitečné zejména k diferenciálně diagnostickým rozborům. Výhodou (nikoliv podmínkou) je znalost
Exnerova systému.

Časový rozsah kurzu a místo:
Kurz je plánován jako dvoudenní výcvikové setkání (pátek 8:30 – 18:00, sobota 8:30 – 12:00), které
proběhne v Olomouci. V případě většího počtu zájemců z jiného kraje je možné přizpůsobit místo a čas
potřebám účastníků.

Způsob zakončení a cena kurzu:
Účastníci obdrží písemné osvědčení o absolvování s podpisem lektora, uvedením časové dotace a náplně
kurzu. Podmínkou pro získání osvědčení je účast po oba dny. Cena kurzu pro jednoho účastníka je
2.500,- Kč. Účastníci kurzu získávají 50% slevu na softwarový produkt RORSTUDIO, mají-li o něj zájem.

Lektor:
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. je klinický psycholog v privátní praxi pro děti i dospělé, pracuje také jako
odborný asistent na Katedře psychologie FF UP Olomouc, na které vyučuje předměty Obecná a Speciální
psychoterapie, Rorschachova metoda, vede Supervizní semináře. Je předsedou České společnosti pro
Rorschacha a projektivní metody, členem International Society of the Rorschach and Projective Methods.
Absolvoval kurz v ROR metodě u PhDr. Antona Poláka, supervizní výcvik v ROR u PhDr. Jana Ženatého
a kurz v dětském ROR u PhDr. Dany Krejčířové. Je lektorem certifikovaných Základních kurzů v ROR
metodě v Praze, Olomouci a Zlíně. V rámci činnosti pro ČSRaP se podílel na organizování kurzů
zahraničních lektorů (např. Bruce Smith, Odile Husain, Berant Ety, Gregory Meyer, Joni Mihura a dalších).
S Rorschachovskou tematikou publikoval odborné příspěvky v impaktovaných časopisech, odborných
sbornících, vystoupil na českých i mezinárodních konferencích. Je autorem počítačového programu pro
vyhodnocení ROR metody RORSTUDIO. Aktuálně připravuje k vydání monografii o integrativním přístupu
v interpretaci ROR metody.

