
Česká křesťanská akademie Plzeň 

Fakulta humanitních studií ZČU 

Ústav dalšího vzdělávání ZČU 

Kolegium katolických lékařů 

  

26. 3.  2002 v 19.00 hod 

v aule Západočeské univerzity, Jungmannova 1, Plzeň 

  

  

  

Jak se naše JÁ brání, 

obranné mechanismy EGA 

  

  

PhDr. Petr Brichcín 

Vystudoval pedagogiku, psychologii, filosofii a teologii. Pracuje 

v Psychologickém ústavu AV ČR, přednáší na UK a JČU, vede Vyšší 

odbornou školu publicistiky. V oblasti psychologie se věnuje 

problematice hodnotových orientací, psychologii náboženství a 

pastorační psychologii. 
  

  



Česká křesťanská akademie Plzeň 

Fakulta humanitních studií ZČU 

Ústav dalšího vzdělávání ZČU 

Kolegium katolických lékařů 

  

23. 4.  2002 v 19.00 hod 

v aule Západočeské univerzity, Jungmannova 1, Plzeň 

  

Zatmění Slunce, 

Měsíce a rozumu 

  

RNDr. Jiří Grygar, CSc. 
  
Studoval fyziku na přírodovědecké fakultě MU v Brně a astronomii na matematicko-

fyzikální fakultě UK v Praze. Po vědecké aspirantuře v oboru astrofyzika se stal 

pracovníkem Astronomického ústavu ČSAV. Od roku 1991 je zaměstnán ve 

Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze.  Je členem Mezinárodní astronomické unie, 

Evropské astronom.  společnosti, České astronom.  společnosti, Vědecké rady AV 

ČR.  Věnuje se též popularizaci astronomie a fyziky v knihách a přednáškách a 

působí v redakčních  radách časopisu Vesmír a Universum. 

  



Česká křesťanská akademie Plzeň 

Fakulta humanitních studií ZČU 

Ústav dalšího vzdělávání ZČU 

Kolegium katolických lékařů 

  

21. 5.  2002 v 19.00 hod 

v aule Západočeské univerzity, Jungmannova 1, Plzeň 

  

Patří deprese 

k moderní společnosti? 

  

PhDr. Darja Kocábová 
  
Promovala na Filosofické fakultě UK, obor filosofie-psychologie. Pracovala na dětské 

psychiatrické ambulanci v Karlových Varech jako klinický psycholog a v Psychiatrické léčebně 

v Kosmonosích. Od konce šedesátých let se zaměřila na psychoterapii psychoz. V roce 84 

založili Socioterapeutický klub pro psychotické pacienty. V roce 87 založili v rámci léčebny 

Denní sanatorium, po revoluci založili odbočku České společnosti pro duševní zdraví a 

odbočku Občanského sdružení Fokus. Také se podílí na výcviku profesionálů ve skupinové 

psychoterapii, v rámci psychoterapeutické sekce založila arteterapeutickou subsekci, působí 

jako supervizor v rámci psychoterapie, při supervizi pracuje většinou 

formou Bálintovských skupin, založila psychoterap. odbor Křesťanské akademie. 

Je manželkou evangelického faráře Alfréda Kocába. 

  



Česká křesťanská akademie Plzeň 

Fakulta humanitních studií ZČU 

Ústav dalšího vzdělávání ZČU 

Kolegium katolických lékařů 

  

28. 2.  2002 v 19.00 hod 

v aule Západočeské univerzity, Jungmannova 1, Plzeň 

  

Výzkum 20. století, 

aneb co víme o buňkách 

  

Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. 
  
Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1969), absolvent 

postgraduálního studia v oborech Vybrané metody výzkumu živočišných buněk a 

tkání (1971) a Genetika (1973) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze, t. č. docent  Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a vedoucí 

Biologického ústavu této fakulty. Přednáší obory obecná biologie a genetika. 


