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Zpráva z 5. Světového kongresu pozitivní psychologie WCPP 2017 

Alena Slezáčková 

Ve dnech 13. - 16. 7. 2017 se v kanadském Montrealu konal již pátý světový kongres pozitivní 

psychologie WCPP 2017, organizovaný Mezinárodní asociací pozitivní psychologie IPPA 

(http://www.ippanetwork.org/). Kongres tak poprvé ve své historii opustil hranice Spojených států 

amerických a potvrdil svou (neamerickými kolegy občas zpochybňovanou) internacionálnost právě 

svým konáním ve frankofonní části Kanady, Quebecku. O tom, že pozitivní psychologie coby 

mladý, ale intenzivně se rozvíjející směr, nachází své sympatizanty skutečně po celém světě, svědčí 

také fakt, že se kongresu účastnilo přes 1300 účastníků z více než 60 zemí. 

Mnohobarevná skleněná fasáda montrealského Kongresového centra jakoby symbolizovala 

různorodost témat, vědeckých přístupů, poznatků i aplikačních možností současné pozitivní 

psychologie. Konferenční program byl bohatý jak z vědeckého tak společenského hlediska. Již před 

oficiálním zahájením kongresu se konala řada zajímavých předkonferenčních workshopů a setkání. 

Na slavnostním zahájení pak nemohl chybět samotný zakladatel směru pozitivní psychologie, 

Martin Seligman, jenž se svém čtyřicetiminutovém proslovu ohlédl za hlavními milníky své 

vědecké kariéry i dosavadního vývoje pozitivní psychologie. Slovo si vzala také prezidentka IPPA a 

současně předsedkyně kongresu Barbara Fredrickson, jež shrnula nejnovější poznatky týkající se 

efektu pozitivních emocí na duševní a tělesné zdraví. 

Hlavní vědecký program pak probíhal ve třech následujících dnech, a to jak v rámci zvaných a 

plenárních přednášek, příspěvků v devíti paralelních sekcích, diskuzních skupin či workshopů, tak i 

v podobě posterových prezentací. Opakovaně vyzdvihovaný význam vědeckého přístupu 

v pozitivní psychologii byl reprezentován řadou vynikajících přednášek, jež představily to nejlepší 

v empirickém výzkumu i praxi. Za všechny jmenujme alespoň poutavý příspěvek Stevea Colea, 

jenž představil nejnovější poznatky týkající se geneticky determinovaných souvislostí duševní 

pohody a dlouhověkosti, zajímavou prezentaci Taniy Singer, jež v lipském Institutu Maxe Plancka 

zkoumá efekt mentálního tréninku zahrnujícího techniky všímavosti (mindfulness) a soucitu na 

plasticitu mozku a prosociální chování, neotřelý pohled Michaela Stegera na téma smysluplnosti 

života, či inspirativní přednášku Kima Camerona o faktorech ovlivňujících pozitivní atmosféru a 

lepší výkonnost na pracovišti. Uděleno bylo také několik ocenění, z nichž nejvýznamnější cena, 

Zlatá medaile Chrise Petersona, byla za dlouhodobý vědecký přínos udělena kanadskému 

psychologovi Robertu Vallerandovi, jenž se dlouhodobě věnuje zkoumání lidské vášně. Cena za 

vynikající praxi pozitivní psychologie byla věnována Tayyabovi Rashidovi za jeho zásluhy 

v rozvoji a ověřování efektivity intervencí a programů pozitivní psychoterapie. 

Program paralelních sekcí obohacovala sympózia organizovaná některou z odborných divizí IPPA, 

mezi něž patří divize Zdraví a wellness, Organizace práce, Pozitivní klinická psychologie a 

Pozitivní edukace. Zájemcům o některou z těchto oblastí výzkumu nebo praxe tak bylo usnadněno 

sdílení svých poznatků a zkušeností s odborníky stejného profesního zaměření. Dostatečný čas a 

prostor věnovaný přestávkám v odborném programu pak umožňoval jak navazování nových 

kontaktů, tak i rozvíjení a utužování stávajících pracovních vztahů, jež nezřídka vyústily v domluvu 

o prohloubení výzkumné, výukové či praktické spolupráce mezi odborníky z různých zemí světa. 

Závěr kongresu patřil zvaným přednáškám úctyhodného Mikea Csikszentmihalyiho, autora 

známého konceptu flow, a energické Angely Duckworth, jež se věnuje otázkám silných stránek 

charakteru (její vynikající kniha s názvem Houževnatost vyšla nedávno i v češtině).  

http://www.ippanetwork.org/
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Slavnostní zakončení odborné akce pak bylo spojeno s předáním prezidentství IPPA z rukou 

Barbary Fredrickson do patronátu významné australské psycholožky rozvíjející především praxi 

pozitivní edukace, Lee Waters. K závěrečným slovům poděkování, jež směřoval výkonný ředitel 

IPPA James Pawelski jak k účastníkům, tak organizátorům za bezchybnou organizaci kongresu a 

jeho vysokou odbornou úroveň, přibyla pozvánka na příští kongres, jenž se bude konat v roce 2019. 

Samotný Montreal byl pro konání kongresu dobrou volbou – atmosféra ve městě na břehu široké 

řeky Saint Lawrence, jež odvádí vodu z velkých kanadských jezer a protéká i Niagarskými 

vodopády, byla uvolněná a svěží. Snad i proto, že Montreal letos slaví 375. výročí svého založení, a 

tak byly ulice stále plné hudby a pouličních představení, jež vybízely také k návštěvě světoznámého 

Cirque du Soleil.  

Účast na pátém světovém kongresu pozitivní psychologie byla v mnoha ohledech inspirativní, 

poučná a obohacující. Úroveň kongresu tak do budoucna přináší příslib, že pozitivní psychologie 

udrží a posílí svou pozici na širokém poli seriózního psychologického výzkumu a aplikačních 

možností v praxi.  

Další krok bude pozoruhodný - za dva roky poprvé opustí Světový kongres pozitivní psychologie 

severoamerický kontinent a vydá se na jižní polokouli. Všichni jsou srdečně zváni na WCPP 2019, 

jenž se bude konat v červenci 2019 v australském Melbourne (www.wcpp2019melbourne.com)! 

Pro české příznivce pozitivní psychologie, kterým je představa cesty k protinožcům příliš vzdálená, 

budiž útěchou, že v červnu 2018 se bude v blízké Budapešti konat devátý Evropský kongres 

pozitivní psychologie (https://ecpp2018.akcongress.com/).  

 

 

Obr. 1 Kongresové centrum v Montrealu a rekordy WCPP 2017 

(fotografie autorky) 

 

 

http://www.wcpp2019melbourne.com/
https://ecpp2018.akcongress.com/
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Obr. 2 James Pawelski 

zahajuje WCPP 2017 

(převzato z 

http://www.ippanetwork.org/

wcpp2017/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Interaktivní 

workshop za účasti 

Martina Seligmana 

 
(převzato z 

http://www.ippanetwork.org/

wcpp2017/ 

 

 

 

Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. pracuje v Psychologickém ústavu FF MU v Brně. Věnuje se 

výzkumu v oblasti duševního zdraví a osobní pohody. Je zakladatelkou Centra pozitivní 

psychologie v ČR a vedoucí Sekce pozitivní psychologie při ČMPS.  

E-mail: alena.slezackova@phil.muni.cz 
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