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Tradiční konference Sekce psychologie zdraví  
při Českomoravské psychologické společnosti  

s mezinárodní účastí (Vernířovice, 21. - 23. 5. 2010) 
 
 

Iva Štětovská, Jiří Hamerník 

 
 
Poslední květnový víkend přinesl v reţii Sekce psychologie zdraví při ČMPS jiţ tradiční 

konferenci. Budova hotelu Reoneo, kde bylo zajištěno ubytování, stravování a tři 

konferenční místnosti, disponovala obvyklým servisem a vstřícným personálem. Oblastí 

Jesenicka tentokrát procházela vlna dešťů, ale ani ta nezabránila poměrně hojné účasti 

referujících, jejich příspěvky vytvořily celkově pestrou a inspirující paletu konferenčního 

programu. 

 

 

Obr. 1: Mraky nad hřebeny Jeseníků 

 
 

Páteční večer zahajovalo úvodní vystoupení a organizační záleţitosti konference, které 

garantovali doc. Koukola a doc. Kebza. Večerní jednání jiţ tradičně zpestřilo pěvecké a 

hudební vystoupení skupiny primářů nemocnice Šumperk, tentokrát doplněno průběţným 

zvukovým záznamem. 
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Obr. 2: Doc. Kebza na zahajovacím večeru 

 

Sobotní dopolední program se uskutečnil celkem ve čtyřech sekcích. V sekci Aktuální 

problémy psychologie zdraví vystoupili její předseda doc. Kebza s  příspěvky Bilance 

hlavních oblastí činnosti Sekce psychologie zdraví ČMPS včetně spolupráce s European 

Health Psychology Society (EHPS) a Postupy založené na důkazech (evidence-based). 

Na toto téma navazoval i prof. Mareš se sdělením Psychologie založená na důkazech.  

Sekci Možnosti a způsoby realizace psychologické pomoci předsedal dr. Kořán, který 

později přispěl i vlastním aktuálním sdělením Psychologická pomoc onkologickým 

pacientům. Dr. Mandincová se ve svém příspěvku zabývala tématem Psychosociální 

pomoc pacientům s onemocněním štítné žlázy. Vystoupení dr. Mynářové Redukce stresu 

pomocí všímavosti (Mindfulness-based Stress Reduction), dr. Cintulové Vplyv 

dobrovolnictva na well-being a hodnotovú orientáciu človeka a dr. Svobodové Zkušenosti 

z distance learning programmes in psychoterapy „Septimus 2004“ pak naplnila 

programovou nabídku dané sekce.  

Prof. Hošek předsedal sekci nazvané Pojetí zdraví, nemoci, strategie zvládání. Program 

obsahoval sdělení dr. Baţantové Koncept zvládání krize a osobnostního růstu po 

zkušenosti s vážnou duševní nemocí a Umělecká tvorba a posttraumatický růst téţe 

autorky a dr. Vašiny Psychologické rizikové faktory zdraví a subjektivní vnímání zátěže.  

Tradičně zařazované sekci Škola, děti, rodiče, učitelé a zdraví předsedala 

doc. Šimíčková-Číţková, která současně vystoupila se sdělením Pozitiva kvality života 

učitelů a  studentů. Inspirující  sdělení  přednesli dr. Badošek s dr. Kimplovou pod názvem  
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Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením, stejně jako 

Mgr. Pavlíková, která vystoupila s entuziasticky pojatým sdělením Rodičovství předčasně 

narozeného dítěte. Dr. Hadaš přispěl s multimediálně pojatým sdělením Utváření zdravých 

a nezdravých mezilidských vztahů v náhradní rodině. Program sekce zakončila 

dr. Štětovská s vystoupením Zdravá škola? (Šikana učitele a její odraz v elektronických 

médiích). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Jedna z dílčích sekcí 

Odpolední program obohatil interaktivně a proţitkově pojatý workshop dr. Nothegger 

Chudějové s názvem Všímavost v Psychomotorické terapii. Odpolední mezioborově 

koncipovaná sekce Kvalita života, jíţ předsedal prof. Mareš, obsahovala sdělení 

doc. Hátlové Kvalita života aktivních seniorů starších 65 let, dr. Pečenkové a prof. Mareše 

Kvalita života u dětí ze znevýhodněného sociálního prostředí. Dále pak navazovaly 

příspěvky doc. Koukoly a dr. Laškové Kvalita života studentů ZSF OU v Ostravě, 

dr. Vachkové Kvalita života žen v období těhotenství – sonda pomocí ohniskových skupin 

a dodatečně zařazené sdělení dr. Ţaloudíkové Dětské subjektivní pojetí rakoviny a jeho 

změna po intervenci. 

Dr. Selko předsedal sekci Psychosociální souvislosti zdraví v současném světě, kde 

přednesl zneklidňující sdělení Globalizace a zdravie a příspěvek Podpora zdravia a 

psychológia zdravia. Následovaly příspěvky dr. Madrasové Geckové Vnímaná 

diskriminácia a nespravedlivé zaobchádzanie v skupine rómskych a nerómskych 

adolescentov, sdělení dr. Slezáčkové Psychologie zdraví a pozitivní psychologie – 

souvislosti a perspektivy. 
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Obr. 4: Prof. Mareš při přednášce 

 

Večerní program obohatil vrcholnou měrou varhanní koncert J. Dvořákové – Marešové. 

Na koncert navazoval diskusní večer Sdílení zážitků, fotografií a osobní zkušenosti 

z tříměsíční pouti do Santiaga de Compostela P. Nothegger Chudějové. 

Program uzavřela pracovní schůze výboru Sekce psychologie zdraví. 

 

 

 

Obr. 5: MgA. J. Dvořáková-Marešová              Obr. 6: Dr. P. Nothegger Chudějová 
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Nedělní dopolední sekci Aktuální problémy psychologie zdraví předsedala doc. Hátlová. 

Sekci zahajoval jeden z nejzajímavějších příspěvků konference – inspirující sdělení 

s řadou ukázek Art Therapy with Quadruplegics and with the Victims of Torture 

(Arteterapie kvadruplegiků a obětí mučení) v podání M. A. Pattersonové (Velká Británie), 

která na konferenci hostovala jiţ po několikáté. Dále navazovala dr. Vachková se 

sdělením Pojetí nemoci u pacienta – pilotní sonda pomocí dotazníku, dr. Ronďošová 

Vnímaná sociální opora jako faktor zdraví u adolescentů a dr. Kirchner s příspěvkem 

Enviromental fitness. 

Další paralelní sekci Laické pojetí zdraví a nemoci předsedal doc. Koukola. Sekci 

naplnily příspěvky prof. Mareše: Jak chápou laici pojem „zdraví“ – přehled názorů, 

Pacientovo pojetí nemoci – přehledová studie, Kvalitativní přístupy ke zjišťování 

pacientova pojetí nemoci a Dětské pojetí nemoci a jeho dopady. 

 

 

Obr. 7: M. A. Pattersonová z Velké Británie (stále v pohybu) 

 

Celý program tradičně vyvrcholil společným bilancujícím závěrem konference v reţii 

hlavních organizátorů a pozváním na příští konferenci, která bude konána na stejném 

místě ve dnech 20. aţ 22. května 2011. 

Přes určitá ekonomická omezení a jindy nebývalou nepřízeň počasí byla konference 

Sekce psychologie zdraví  charakterizována  mírně  nadprůměrnou účastí, alespoň pokud  
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jde o domácí účastníky. Byla zachována obvyklá moţnost neformálních individuálních i 

skupinových setkání během diskusí i mimo hlavní program. Konference zachovala také 

významné zastoupení mladších účastníků a do budoucna výbor sekce Psychologie zdraví 

počítá se samostatnou studentskou sekcí konference. Příspěvky z konference 

z posledních dvou let by rovněţ měly tvořit obsah sborníku, pro nějţ se v současné době 

hledají prostředky. Příští setkání bude rovněţ ovlivněno připravovanou mezinárodní 

konferencí psychologie zdraví, která proběhne v Praze v roce 2012. Pro zájemce z řad 

renomovaných odborníků, ale i studentů, kteří mají čím do programu přispět a chtějí 

poznat dělnou atmosféru konference zblízka, doporučujeme navštívit web 

http://konference-psychologie-zdravi.ecn.cz/, kde naleznou další podrobnosti a od února 

také on-line přihlášku na ročník 2011. 

 

 

 

O autorech:  
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. pracuje jako odborný asistent na katedře psychologie 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se na problematiku sociálních 
dovedností a duševní hygieny, zabývá se rovněţ sociální oporou učitelů. 
Kontakt: iva.stetovska@ff.cuni.cz 
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra psychologie. Palachovo nám. 2, 
110 00 Praha 1 
 
Ing. Jiří Hamerník pracuje v TTC TELEKOMUNIKACE. s.r.o. jako technik. Opakovaně 
spolupracoval na problematice témat z okruhu psychologických dopadů elektronické 
komunikace. 
Kontakt: hamstet@centrum.cz 
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