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INICIAČNÍ KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PRO RANÝ VÝVOJ
PŘI ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Gabriela Chytilová
Dne 19. 6. 2009 proběhla v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity (FSS MU) v Brně odborná konference k zahájení činnosti Pracovní skupiny
pro raný vývoj při Česko-moravské psychologické společnosti (ČMPS). Po zahájení
konference Mgr. Evou Pavlíkovou z FSS se slova ujala Mgr. Hana Jahnová, která
přítomné seznámila s motivy a cíli, jež vedly k založení této pracovní skupiny.
Jedním z nich je podpora dostupnosti kvalitní psychologické péče o děti raného
věku a jejich rodiče, o těhotné ženy s rizikovým těhotenstvím, jakož i rodiče, jejichž
dítě zemřelo nebo se narodilo předčasně. K dalším motivům patří zlepšování
mezioborové spolupráce, která je v oblasti raného vývoje nezbytná, a to skrze aktivní
spolupráci se zainteresovanými odborníky. Do budoucna by tedy Pracovní skupina
pro raný vývoj mohla sdružovat odborníky nejen z řad psychologů, ale i neonatology,
pediatry, dětské neurology a další odborníky, kteří se věnují práci s dětmi raného
věku. Úvodní část konference zakončila PhDr. Daniela Sobotková, CSc., která
přečetla zdravici od doc. PhDr. Václava Břicháčka, CSc., jenž se bohužel nemohl
konference osobně zúčastnit.

Foto: J. Pavlík ml.

Pohled do sálu
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Během celého dne bylo možno vyslechnout zajímavé a podnětné příspěvky
celkem deseti přednášejících. První blok zahájila PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc.,
která hovořila o významu raného období v životě jedince. Upozornila na nutnost
zkoumat vlivy působící na dítě různými metodami a v různých časech a na důležitost
již zmiňované mezioborové spolupráce. Zajímavý příspěvek „Dyadická komunikace
v průběhu prvního roku života: uvědomění si emocí a komunikačního záměru
dítětem“ připravila Mgr. Gabriela Marková, Ph.D., a to včetně ilustrujících videoukázek. Výsledky prezentovaných výzkumů naznačují, že děti už v kojeneckém věku
rozlišují a reagují na různé komunikační záměry ostatních. Před obědem vystoupila
ještě Lenka Novotná z občanského sdružení Nedoklubko, která představila oblasti
působení tohoto sdružení a dále se věnovala tématu traumatických následků
předčasného porodu. Přítomné taktéž pozvala na putovní výstavu Miminka do dlaně,
která je v době prázdnin k vidění v Brně.

Foto: J. Pavlík ml.

Diskuse k příspěvku Mgr. G. Markové, Ph.D.

Po přestávce na oběd jako první vystoupila Mgr. Hana Jahnová, která přítomné
seznámila s náplní práce klinického psychologa na Neonatologickém oddělení ve
Fakultní nemocnici Brno, kde poskytuje psychologickou péči dětem s porodní
hmotností pod 1500g a samozřejmě i jejich rodičům. Na ni plynule navázala PhDr.
Daniela Sobotková, CSc. s příspěvkem „Psychomotorický vývoj dvouletých dětí
s velmi nízkou porodní hmotností narozených v roce 2006 v ÚMPD v Praze“.
Psychický vývoj celkem 88 sledovaných dětí byl hodnocen v současnosti celosvětově
nejpoužívanější metodou - druhou revizí vývojové škály Bayleyové.
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V dalším příspěvku PhDr. Eva Šulcová představila Pražskou metodu deskripce
chování novorozence, což je schéma pro hodnocení chování dyády matkanovorozenec před a během kojení a chování novorozence po kojení.
Poslední blok byl ve znamení propojení akademické půdy s praxí. Otevřela jej
Mgr. Šárka Portešová, Ph.D. z FSS tématem rozumově nadaných předškoláků.
Publikum seznámila s typickými poznávacími, sociálními a emocionálními
charakteristikami těchto dětí, přičemž je názorně ilustrovala výstižnými citáty z dopisů
matek nadaných dětí. Následně se slova ujala doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc., která
hovořila o kurzech vyučovaných na katedře psychologie FF UK. Konkrétně zmínila
roční kurz „Ontogenetická psychologie“, „Aplikovaná sociální psychologie“ a
výběrové přednášky „Vybrané přednášky vývojové psychologie“ a „Partnerské a
rodinné vztahy“. Plynule navázala Mgr. Eva Pavlíková, která představila formu i
obsah povinně volitelného kurzu Praktikum raného vývoje, který na FSS vyučuje.
Před koncem své přednášky pak předala slovo Bc. Michaele Klusákové, jež
seznámila posluchače s činností dětského koutku na FSS. Jeho cílem je pomoci
rodičům-studentům i zaměstnancům s hlídáním dětí v době, kdy plní své studijní či
pracovní povinnosti. Konferenci za pořádající organizace uzavřela poděkováním Mgr.
Eva Pavlíková.
Závěrem bych chtěla říci, že i přes nepřízeň deštivého počasí konference naplnila
očekávání. Obsahově bohatý a poutavě prezentovaný program přilákal přes sto
účastníků a to nejen z řad psychologů, ale i příbuzných profesí a studentů, což bylo
jedním z přání organizátorů. Pochvalu si pořádající zaslouží také za dobré zvládnutí
organizačního chodu a přípravu občerstvení, což si vzali na starost dobrovolníci z řad
studentů FSS.
Domnívám se, že iniciační konference Pracovní skupiny pro raný vývoj při
Českomoravské psychologické společnosti důstojně zahájila její činnost a doufejme,
že další odborné aktivity této pracovní skupiny budou brzy následovat.
Většinu konferenčních příspěvků je možno shlédnout na webových stránkách
Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny: http://ivdmr.fss.muni.cz/info/download.php.
O autorce:
Mgr. Gabriela Chytilová je absolventkou psychologie na FSS MU v Brně. Zajímá se
o problematiku psychologické péče o předčasně narozené děti a jejich rodiče.
V současné době je členkou redakční rady občanského sdružení Nedoklubko.
Kontakt: chytilovag@seznam.cz
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