
Tematické zaměření konference
• Výzkum v PBSP – empirické studie (včetně kazuistik), s preferencí 

studií prezentovaných v kontextu současné neurovědy 
• Teoretické koncepty PBSP a jejích styčné body s poznatky neurovědy 

a/nebo s ostatními psychoterapeutickými přístupy
• Aplikace PBSP, současné či nové možnosti využití

Vyzvaní řečníci
Nim Tottenham, PhD.

Profesorka psychologie, vedoucí laboratoře zabývající se neurobiologií  
afektivního vývoje (The Developmental Affective Neuroscience Lab),  
Columbia University, New York City

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Profesor psychiatrie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Místopředseda oddělení pro vědu a výzkum, Národní ústav duševního zdraví

 
Místo konání
HAMU (Lichtenštejnský palác), Malostranské náměstí 258/13, Praha 1
Pozdně barokní budova, historicky přináležející k majetku šlechtického rodu Lichtenštejnů, prošla rozsáhlou rekonstrukcí 
v roce 1991. Od té doby palác slouží jako sídlo Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Podání příspěvků
Abstrakty příspěvků budou přijímány do 15. 1. 2019.
Abstrakty zasílejte v anglickém jazyce v elektronické podobě na adresu conference@pbsp.cz.
Program konference bude sestaven do 18. 3. 2019.

Konferenční poplatek
Standardní cena:  500 EUR (při platbě do 30. 4. 2019), 600 EUR (při pozdější platbě)
Občané České republiky – sleva 60 %:  5.200 Kč (při platbě do 30. 4. 2019), 6.240 Kč (při pozdější platbě)
Studenti VŠ do 26 let – sleva 70 %:  3.900 Kč (při platbě do 30. 4. 2019), 4.680 Kč (při pozdější platbě)
Členové PBSP CZ, z.s. – sleva 70 %:  3.900 Kč (při platbě do 30. 4. 2019), 4.680 Kč (při pozdější platbě)
Aktivní účastníci (řečníci, lektoři, asistenti): zdarma
Storno podmínky:  Při zrušení účasti do 30. 6. 2019 se vrací 90 % uhrazené částky (storno poplatek činí 10 %). 
 Od 1. 7. 2019 se uhrazená platba nevrací (storno poplatek činí 100 %).
Poplatek zahrnuje veškeré konferenční materiály, účast na všech přednáškách a workshopech, vstup na uvítací party, 
obědy, kávové přestávky a banket nebo koncert.
 
Organizace
Konferenci pořádá Česká asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie PBSP CZ, z.s.
Jednacím jazykem konference je angličtina, simultánní překlad do češtiny je zajištěn.
Kontakt: conference@pbsp.cz

7. mezinárodní konference 
Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie (PBSP®)

Věda a dobrá praxe
26. – 29. září 2019

Praha, Česká republika
www.pbsp2019.cz


