ZPRÁVY
KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ
ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Vernířovice, 20. 5.–22. 5. 2011

Ve dnech 20. až 22. května 2011 se ve Vernířovicích konala za účasti psychologů i dalších
odborníků tradiční konference orientovaná na problematiku psychologie zdraví.
Odborná sdělení s diskusí se uskutečnily v rámci plenárního zasedání a pěti sekcí.
Program konference byl následující:
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Aktuální problémy psychologie zdraví – předsedající: Vladimír Kebza
V. Kebza: Zpráva o hlavních oblastech činnosti Sekce psychologie zdraví ČMPS
včetně spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS)
V. Kebza: Stav příprav 26. Konference EHPS, pořádané v Praze v roce 2012
J. Křivohlavý: Vliv kognitivních faktorů na zdraví
SEKCE
1. Škola a zdraví – předsedající: Karel Paulík
K. Paulík: Vztah vysokoškolských studentů k vlastnímu zdraví a zvládání zátěže
L. Hodačová: Subjektivní vnímání zdraví a životní spokojenost českých dětí
J. Šimíčková-Čížková: Role sociálních vztahů ve vnímání zátěže studentů VŠ studia
E. Ondřejová, M. Kolaříková, B. Koukola: Nezletilé mateřství jako fenomén ohrožující zdraví
2. Pojetí nemoci, strategie zvládní – předsedající: Jiří Mareš
J. Mareš: Dětské stonání doma – kvalitativní sonda pomocí dětských kreseb
J. Mareš, S. Ježek: Česká verze dotazníku IPQ-R-CZ zjišťující pacientovo pojetí nemoci
J. Mareš, K. Vlasáková: Psychologie zdraví a nelehký život rodičů s postiženými dětmi
E. Vachková: Subjektivní vnímání nemoci dětským pacientem
3. Psychologické a sociální souvislosti zdraví v současném světě –
předsedající: Dušan Selko
D. Selko: K problematike traumy a vysporiadania se s ňou
V. Kebza: Problematika nerovností ve zdraví v projektech EU
I. Štětovská, D. Palivcová: Sociální opora v prostředí elektronické komunikace u onkologicky
nemocných
J. Ottová: Příspěvek k problematice psychické bezpečnosti na zážitkových kurzech
J. Mynánářová: Vzdělávací program MindUp pro zvyšování všímavosti, well-being
a sociálních dovedností u dětí
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4. Prevence, ochrana a podpora zdraví z pohledu psychologie zdraví –
předsedající: Bohumil Koukola
O. Řehulková, E. Řehulka: Psychohygiena spánku
P. Mandicová: Pohled pacientů na onemocnění štítné žlázy
P. Šišák: Resocializace
5. Aktuální problémy psychologie zdraví – předsedající: J. Křivohlavý
B. Hátlová: Psychomotorická terapie v Evropě. Historie a současnost
R. Badošek. Kresba lidské postavy – metoda s potenciálem pro nadměrnou
psychopatologizaci klienta?
T. Kimplová : Proč muži nezávidí ženám?
E. Kučerová: Psychologické aspekty návratu z LLP-Erasmus
Součástí programu byly i workshopy:
M. A. Patterson: Ukázky metod britské arterapie
I. Štětovská: Meditativní hry s kameny
I. Pavlas: Obsahová analýza vybraných aspektů kvality života
D. Svobodová: Představení Pesso-Boyden psychoterapie v praxi
V průběhu konference se uskutečnila i společná schůze výboru Sekce psychologie zdraví
ŠMPS a Organizačního výboru 26. Konference EHPS.
Další součástí tohoto víkendového setkání byl kulturní program zahrnující vystoupení živé
hudby inspirující účastníky k pěvecké produkci a varhaní koncert v sousedním Maršíkově.
Celá konference byla organizačně velmi dobře zajištěna a účastníci se shodli na jejím
celkovém pozitivním hodnocení.
Karel Paulík
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