
Gymnazisti mali možnosť si vypočuť odborné prednášky Dr. Cupáka 

 

Dňa 3. marca 2017 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch konali v garancii našich 

stredoškolských profesorov Dr. Rusnáka a koordinátorky protidrogovej prevencie Mgr. Kubincovej 

odborné prednášky klinického a forenzného psychológa Dr. Jindřicha Cupáka, ktorý dlhodobo pôsobil 

ako súdny znalec a terapeut v Psychiatrickej klinike v Kremnici. Dr. Cupák vstúpil na pôdu gymnázia 

s prehlásením, že toto je jeho posledná verejná prednáška, že končí svoju súdno-znaleckú 

i psychoterapeutickú prax a necháva sa vypísať zo zoznamu súdnych znalcov v oblasti forenznej 

psychológie. Čo sa zdalo byť dobrým vtipom na úvod, ukázalo sa pravdou a vtlačilo prednáškam Dr. 

Cupáka istú slávnostnú naliehavosť. Prvá prednáška bola určená študentom osemročného gymnázia, 

ktorí mali možnosť viac vniknúť do problematiky látkových a nelátkových závislostí. Vtipným 

a nenásilným spôsobom Dr. Cupák zapojil študentov do svojej prednášky, vyzýval ich ku kladeniu 

otázok a k následnej reflexii. Druhá prednáška bola určená pre študentov maturitného ročníka 

v predmetoch psychológia a občianska náuka a týkala sa oblasti klinickej a forenznej psychológie. 

Bohaté skúsenosti a osobný šarm Dr. Cupáka oslovili nielen študentov gymnázia, ale aj poslucháčov 

psychológie univerzitného štúdia, ktorí na prednášky prišli, či dokonca bývalých študentov gymnázia, 

absolventov odboru psychológia a dnes už aktívnych psychológov v klinickej praxi a v poradenstve. 

Dr. Cupák sa dlhodobo zaoberal alkoholovou závislosťou mladých i dospelých. Taktiež dlhodobo 

pôsobil ako súdny znalec v oblasti forenznej psychológie. Počas svojej klinickej i znaleckej praxe 

vypracoval (okrem iného) štúdiu, ktorá sa zameriava na adekvátne a efektívne psychodiagnostické 

metódy, ktoré by mal terapeut použiť, aby kvalitne odviedol svoju prácu.   

Okrem dvoch hlavných tém, ktorých sa prednášky týkali, Dr. Cupák taktiež prezradil zaujímavosti zo 

svojej dlhoročnej odbornej praxe. Úprimne priznal, že človek sa môže v živote ocitnúť v tak rôzne 

zložitých situáciách, že aj delikventnému správaniu sa dajú prisúdiť dôvody, ktoré sú z ľudského 

hľadiska pochopiteľné. Taktiež prezradil, že sa svojimi spôsobmi vedenia terapie možno odlišuje od 

iných odborníkov. „Ako terapeuti by sme sa nemali odhaľovať pred pacientmi, ale nepoznám lepšiu 

metódu ako otvorenosť. Keď pacient vidí, že aj ja som úplne normálny človek, ktorý tiež robí chyby, 

tak sa zbaví strachu. Čím viac sa dokážeme pred niekým odhaliť, tým bezpečnejšie sa cítime. Ohrozuje 

nás predsa iba to, čo pred druhými skrývame. Ak máme niekoho, pred kým sa dokážeme úplne odhaliť, 

nemôžeme sa cítiť už bezpečnejšie,“ odpovedal študentom už emeritný klinický psychológ Dr. Jindřich 

Cupák. 
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