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                                                                                  .                           ZPRÁVY  
 
 

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ 
ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 
Vernířovice, 18.–20. 5. 2012 

 
 
 

V letošním třetím květnovém víkendu se uskutečnila další psychologická konference – opět, 
jako již tradičně, v podhorských Vernířovicích. Její program se odehrál v šesti sekcích, kam 
byly přihlášeny následující referáty:  
 
Sekce Škola a zdraví – předsedající K. Paulík 
 

1. K. Paulík: Stres v životě a zaměstnání učitelů a subjektivní zdraví 
2. M. Blahutková, E. Řehulka: Stres v současné škole 
3. I. Žaloudíková: Prevence rizikového chování v předškolním věku 
4. I. Štětovská: „Neviditelná“ práce učitele jako specifický  
5. B. Koukola: Nezdolnost v pojetí SOC u žáků 3.–5. tříd ZŠ v Krnově 
6. H. Lukášová, J. Mareš: Výzkum subjektivního pojetí kvality života dětí  

u žáků pátých tříd (poster) 

Sekce Aktuální problémy psychologie zdraví – předsedající V. Kebza 
 

1. E.Vachková: Dotazník IPQ-RCZ (Bref) a jeho význam pro ošetřovatelskou praxi 
2. R. Hacklová: Dotazník PANAS pro výzkumu emočního prožívání 
3. J. Jakubů: Prožívání a zvládání nezdaru v psychoterapii psychoterapeuty 
4. M. Vavricová: Spôsoby zvládania počiatočného štádia náhlej poruchy sluchu 

Sekce Pohyb a zdraví – předsedající V. Hošek 
 

1. J. Kirchner: Psychosociální aspekty proměny společnosti na příkladu  
sportovních činností 

2. B. Hátlová, M. Adámková Ségard, J. Šopíková: Přínos české neurologie hybných  
procesů, neuropsychologie a psychoterapie pro psychomotorickou terapii. 

3. V. Hošek: Wellnes z pohledu psychologie zdraví 

Sekce Psychosociální souvislosti vztahy mezi zdravím a nemocí –  
předsedající B. Koukola 
 

1. M. Chylová, I. Nagyová, J. Rosenberger, M. Gavelová, Z. Gdovinová, J. P. van Dijk: 
Sociálna opora a sebaposudzované zdravie u pacientov so sclerosis multipex. 

2. P. Mikula, I. Nagyová, M. Krokavcová, M. Vítková, J. Rosenberger, J. P. van Dijk: 
Doležitosť copingu pre mentálny komponent kvality života u pacientov trpiacich 
sklerózou multiplex 
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3. B. Vašina: Úroveň Oxford Happiness Scale (OHS) a osobnost 

Sekce Aktuální problémy psychologie zdraví – předsedající J. Mareš 
 

1. M. Moravcová, J. Mareš: Menopause Rating Scale (MRS) –  
hodnocen í kvality života žen po menopauze 

2. J. Mareš., S. Ježek: Smysl nemoci pro pacienta: teorie a diagnostika 
3. M. Biolek: Strategie zvládání stresu u příslušníků Policie České republiky 
4. R. Badošek: Psychologie a zdravý rozum 

Sekce Možnosti prevence, ochrany a podpory zdraví z pohledu psychologie zdraví – 
předsedající: E. Řehulka 
 

1. P. Škobrtal: Využití biofeedbacku při podpoře zdraví 
2. V. Kebza, I. Šolcová: Vybrané aspekty chování vztahujícího se ke zdraví u reprezenta-

tivního souboru české populace 
3. E. Řehulka: Současné chápání pojmu: „psychohygiena“ odbornou a laickou veřejností 

Součástí programu byl také workshop I. Pavlase: Obsahová analýza vybraných aspektů kva-
lity života.  

Během konference se uskutečnila schůzka výboru Sekce psychologie zdraví ČMPS 
zabývající se otázkou dalších perspektiv činnosti sekce v souvislosti s ukončením funkčního 
období stávajícího výboru a setkání členů organizačního výboru 26. Konference Evropské 
společnosti psychologie zdraví (European HealthPsychology Society), kde byly zejména pro-
bírány záležitosti vrcholící přípravy této mezinárodní akce světového významu pořádané ve 
Střední Evropě vůbec poprvé. 

Kromě odborných aktivit měli možnost účastnící konference pobavit se i zazpívat si při 
poslechu oblíbené „primářské“ kapely, jejíž temperamentní produkce stejně jako v minulých 
letech přispěla k všeobecné dobré pohodě, která ostatně prolínala celým tímto komorně ladě-
ným setkáním psychologů.  
 
Karel Paulík 
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