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ZPRÁVY

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 26. KONFERENCE
EUROPEAN HEALTH PSYCHOLOGY SOCIETY,
POŘÁDÁNÉ V PRAZE VE DNECH 21. 8.–25. 8. 2012
Konference European Health Psychology Society (EHPS) jsou pořádány každý rok od roku
1987. Letošní, v pořadí 26. konference se však poprvé v historii těchto konferencí konala
v České republice.
Záměr pokusit se získat organizaci jedné z těchto konferencí byl přijat výborem Sekce
psychologie zdraví ČMPS v roce 2008. Předseda sekce V. Kebza pak zahájil příslušná jednání
s představiteli EHPS o kandidatuře ČR a zajistil požadavné dokumenty. Mimo jiné take
předběžně představil ČR jako potenciálního kandidáta na 22. konferenci EHPS v Bathu v roce
2008 a na 23. konferenci EHPS v italské Pise v roce 2009 předložil finální návrh kandidatury
ČR. Tento návrh byl schválen jak orgány exekutivy EHPS, tak členskou schůzí EHPS.
Postupně pak byla zahájena spolupráce s ČMPS a UK v Praze při přípravách konference,
byla vybrána spolupořádající agentura, firma Czech-In a byly ustanoveny hlavní orgány konference, vědecký a organizační výbor a bylo na základě výběru z několika možností rozhodnuto o místech konání konference.
Na základě volby členů EC EHPS, SC a presidenta konference byl sestaven seznam cca 30
potenciálních významných přednášejících (keynote speakers), z něhož byli posléze vybráni
prof. Carol D. Ryff (USA), dr. Kavita Vedhara (UK), prof. Charles Abraham (UK) a prof.
Johan Denollet (Holandsko). Spolupracujícím členem exekutivy EHPS pro naši konferenci
(liaison officer) byl prof. Ralf Schwarzer (Německo), který velmi efektivně předal organizátorům své rozsáhlé zkušenosti z předcházejících konferencí. a zprostředkoval bezprostřední
zpětnou vazbu od EC EHPS,
Zhruba rok před termínem konference a cca týden před termínem předcházející, 25. Konference EHPS pořádané na Krétě, v srpnu 2011, byla spuštěna také webová stránka konference (http://www.ehps2012prague.com).
Konference EHPS sice nesou v názvu označení „European“, vzhledem k absenci srovnatelné světové (International) společnosti se však jedná de facto o setkání světová (podrobněji viz dále).
Hlavním tématem 26. konference EHPS bylo téma „Resilience and Health”, v konferenčním programu však byla kromě tohoto ústředního tématu zastoupena I všechna další
tradiční témata psychologie zdraví od zvládání zátěže a stresu, přes sociální a ekonomické
souvislosti zdraví, psychologické aspekty chronických neinfekčních onemocnění, možnosti
a limity psychologických intervenčních strategií, změn chování ve vztahu mezi zdravím
a nemocí atd. Vědeckým výborem konference bylo postupně vybráno 16 tematických oblastí
konference (tracks) a jejich předsedů a postupně bylo shromážděno, posouzeno a vybráno 860
abstrakt sdělení, z toho 4 vyžádnaé přednášky (keynote lectures), 259 abstrakt přednášek, 508
abstrakt posterových sdělení, 17 abstrakt sympozií, zahrnujících celkem 70 přednášek a 2
abstrakty diskusních kulatých stolů (roundtables).
Konference se zúčastnili přední představitelé oboru psychologie zdraví (někteří z nich
jako keynote speakers) a spolu s nimi dalších více než 800 odborníků z 52 zemí celého světa,
resp. všech (osídlených) kontinentů. Celkem bylo na konferenci registrováno 814 účastníků,
v pořadí podle národnosti bylo nejvíce účastníků z následujících států:
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Velká Británie (139)
Holandsko (79)
Německo (55)
Portugalsko (53)
Polsko (35)
Rumunsko (34)
Francie (30)
Austrálie (29)
Švýcarsko (24)
Japonsko (23)
Slovensko (22)
USA (21)
Česká republika (18)
Itálie, Kanada (17)
Španělsko (11)
Nový Zéland (10)
Jižní Korea, Lucembursko, Řecko (8)
Bulharsko, Finsko, Maďarsko, Rakousko, Srbsko (6)
Norsko (5)
Brazílie, Hong Kong, Írán, Turecko (3)
Island, Malajsie, Mexiko, Kypr, Pákistán, Slovinsko (2)
Jižní Afrika, Réunion, Slovinsko, Saudská Arábie, Nigérie, Ghana, Čína (1) atd.
Konference byla zahájena slavnostním Opening ceremony v úterý 21. 8. 2012 ve velké aule
Karolina a vědecký program konference pak probíhal denně od ranních hodin (většinou od
9,00) zpravidla do 18,30 v centrální plenary hall „Prague“ (keynote lectures + closing ceremony) kongresového hotelu Diplomat v Dejvicích a v jeho dalších 7 paralelních místnostech
pojmenovaných podle evropských měst. Centrální plenární místnost Prague je rozdělitelná do
4 paralelních místností, takže účastníci konference se setkáváli v paralelních místnostech
Praha A, B, C, D a v místnostech Budapest, Cracow a Vienna, jakož I v mistnostech Berlin
(speakers ready room) a London (internet corner vybavený 8 počítači s připojením k itnernetu, jež byly po celou dobu konference k dispozici všem účastníkům).
Posterové sekce se konaly v každém z hlavních dnů konference formou „interactive poster
sessions“ v hale Belvedere vždy v podvečer, od 17:30 do 18:30 hod.
Od slavnostního zahájení konference ve velké aule Karolina 21. 8. 2012 až po závěr
konference dnes odpoledne jsem dostával velmi pozitivní zpětnou vazbu nejen od oficiálních
představitelů EC EHPS, ale i spontánně v jednacích místnostech a na chodbách kongresového
hotelu Diplomat od mnoha účastníků. V závěru konference i po jejím skončení jsem dostal
řadu poděkování od účastníků konference e-mailem.
Všichni oceňovali výběr míst konání konference, jejich velmi dobrou dostupnost MHD,
výbornou organizaci, vysokou úroveň vědeckého programu, dodržování časového rozvrhu,
skvělé zázemí a kompaktní strukturu kongresového hotelu a mj. i nadstandardní úroveň
poskytovaných služeb včetně vyspělého technického zázemí, občerstvení atd.
Předsedkyně vědeckého výboru konference prof. A. Luszczynska mi v jednom ze svých
hodnocení v závěru konference řekla, že jsme přes omezený rozpočet, způsobený mj.
i absencí sponzorů v důsledku pokračující ekonomické krize posunuli obvyklý standard těchto
konferencí zřetelně výš.
Tohoto úspěchu se nám podařilo dosáhnout díky spolupráci všech organizátorů, členů
organizačního výboru, Rady ČMPS, pracovníků rektorátu UK, všech členů týmu agentury
Czech-Inn v čele s manažerkou pro naši konferenci Lenkou Kloudovou, dobrovolníků z řad
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studentů a mj. také díky ochotě členů organizačního výboru pracovat na přípravách konference bez nároku na honorář. Prostředky, jež jsou na podobných konferencích většinou
vypláceny formou honorářů pro presidenta konference a členy organizačního výboru, jsme tak
mohli v plném rozsahu investovat do vyšší kvality konference.
Rád bych všem výše jmenovaným za jejich úsilí, vstřícnost a spolupráci poděkoval. Bez
tohoto společného enormního nasazení v průběhu posledních čtyř let bychom tohoto úspěchu
nemohli dosáhnout.
Vladimír Kebza, president 26. konference EHPS
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