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ONLINE PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ:

Studentům ze všech fakult univerzity nabízíme pravidelné individuální 

online psychoterapeutické poradenství. Sezení budou probíhat jednou 

týdně po dobu zhruba čtyř měsíců. Jejich cílem je zmírnit emoční stres 

spojený s vaším studiem, zaměstnáním nebo osobními vztahy.

STUDENTI, 

JSTE VE STRESU ČI  
V PSYCHICKÉ NEPOHODĚ? 

PROMLUVTE SI ONLINE S PORADCEM!

Studujete na Univerzitě Palackého v Olomouci?
Cítíte se v nepohodě, prožíváte psychické napětí?
Uvítali byste možnost promluvit si s odborníkem?
Chcete se zapojit do výzkumu?



L. Timuľák je psycholog a vedoucí 

doktorského programu poraden-

ské psychologie na Trinity College 

Dublin. V Dublinu založil irský Institut 

terapie zaměřené na emoce (iEFT.

ie), kde působí jako supervizor a me-

zinárodní lektor terapie zaměřené 

na emoce (certifikován mezinárodní 

společnosti ISEFT). L. Timuľák působí 

rovněž jako kvalifikovaný poraden-

ský psycholog (Psychological Society 

of Ireland), absolvoval výcviky v ně-

kolika dalších psychoterapeutických 

přístupech: např. terapie zaměřená 

na člověka či KBT. Dlouhodobě se 

věnuje empirickému výzkumu 

psychoterapie a publikoval řadu 

odborných studií. Jeho nejnovější 

knižní publikace jsou Transforming 

generalized anxiety: An emotion- 

focused approach (Routledge, 2017) 

a Transforming emotional pain in 

psychotherapy: An emotion-focu-

sed approach (Routledge, 2015). 

Několik Timuľákových knih vyšlo  

i v češtině. V současné době vede 

experimentální výzkum srovnávající 

účinnost terapie zaměřené na emo-

ce s kognitivně-behaviorální terapií. 

Vede rovněž výzkum věnující se vyu-

žití terapie zaměřené na emoce jako 

transdiagnostické léčby duševních 

poruch.
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PRO KOHO JE VHODNÁ: 

Nabídka je určena těm studentům, kteří často prožívají intenzivní po-

city napětí, nervozity, neklidu, obav či smutku, mají nedostatek energie  

– a tyto pocity jim znesnadňují běžné fungování.

INFO O PORADENSTVÍ:

Terapie zaměřená na emoce (Emotion-Focused Therapy - EFT) je  

výzkumem podložený humanistický psychoterapeutický přístup, který 

se vyvinul z tzv. terapie zaměřené na člověka a gestalt terapie. EFT se 

vyvinulo na základě několik dekád trvajícího výzkumu psychoterapeutic-

kého procesu a terapeutické změny. EFT je v zahraničí využíváno například  

v terapii deprese a úzkosti.

INFO O STUDII:

Studii s názvem Účinnost, efektivita a využití terapie zaměřené na emoce  

v poradenství pro vysokoškolské studenty realizuje Institut sociálního zdraví 

Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s vyškolenými psychology. 

Studie ověří účinnost EFT při zmírnění obtíží vysokoškolských studentů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výzkumný projekt, poradenství je poskyto-

váno zdarma a je časově omezeno.

KONTAKT/PŘIHLÁŠENÍ:

Zaujala vás nabídka online poradenství? Chcete se dozvědět více informa-

cí, nebo se do studie rovnou zapojit? Kontaktujte, prosím, Mgr. Martina 

Fülepa. e-mail: martin.fulep@oushi.upol.cz   I   telefon: 776 524 010

Více informací na www.efti.cz


