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20. Celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí, 17. - 19. 5. 2013 

ve Vernířovicích u Šumperka 

 

Jako tradičně i letos se uskutečnila ve Vernířovicích u Šumperka celostátní konference Sekce 

psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. V tomto roce byla pořádaná u příležitosti dvou 

významných jubileí a to 25. výročí založení Sekce psychologie zdraví ČMPS a 20. výročí 

víkendových setkání a konferencí této sekce. Stejně jako v posledních letech to bylo o třetím 

květnovém víkendu (od pátku 17. 5. do neděle 19. 5. 2013). 

 

Odborný program konference měl tři garanty:  

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.  

Státní zdravotní ústav, Praha a Katedra psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze,  

doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.  

Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU, Ostrava,  

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.  

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové  

 

V plenární části programu byli účastnící konference seznámeni se Zdravicí předsedy ČMPS J. 

Šturmy, se Zprávou o hlavních oblastech činnosti za 25 let práce Sekce psychologie zdraví ČMPS 

včetně spolupráce s European Health Psychology Society (EHPS) přednesenou V. Kebzou a Historií 

víkendových setkání a konferencí Sekce psychologie zdraví ČMPS přiblíženou B. Koukolou.  

 

Dále se v plénu uskutečnily tři vyžádané přednášky a diskusní večer uvedený dvěma příspěvky: 

J. Janoušek: Čím může být sociálně psychologický výzkum malých skupin podnětný pro oblast 

psychologie zdraví. K tomu také připomenutí D. T. Cambellovy koncepce aplikovaného sociálního 

experimentování. 

V. Smékal: Úkoly psychologie na počátku 21. století.  

 

Odborná sdělení byla prezentována v rámci pěti paralelních sekcí a posterové sekce. Kromě toho se 

uskutečnil workshop vedený J. Mynářovou: Nejnovější trendy v technikách pro zvyšování psychické 

odolnosti využívajících všímavost. 

 

Vyžádané přednášky  

J. Křivohlavý: Well-being - hledání nosného kriteria pro hodnocení stavu a zásahů psychologie zdraví 

V. Hošek: Kondice, zdraví a kvalita života 

E. Řehulka: Psychologické charakteristiky učitelů ve vztahu k jejich profesi a hodnocení výkonu 

pedagogické práce 

 

Paralelně probíhaly:  

 

Sekce škola a zdraví, předsedající E. Řehulka: 

K. Paulík, S. Ščudlová: Vztah žáků gymnázií ke zdraví 
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J. Reissmannová: Výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě MU v Brně 

I. Žaloudíková: Dětské pojetí smrti a jeho využití ve vzdělávání 

L. Svobodová: Co může pro zdraví dětí udělat základní škola? Pohled školního psychologa 

 

Sekce aktuální otázky psychologie zdraví, předsedající B. Koukola: 

M. Moravcová, J. Mareš: Víme o problémech žen v období menopauzy? 

M. Štefančíková: Patogenetický a salutogenetický přístup v klinické praxi 

V. Kebza, M. Kodl, V. Kernová, I. Šolcová: Longitudinální studium optimálního vývoje člověka 

I. Štětovská, L. Takács, J. Seidlerová, S. Hoskovcová, L. Šulová a kol.: Psychosociální klima českých 

porodnic očima rodiček 

 

Sekce psychologické otázky nemoci, předsedající K. Paulík: 

J. Mareš: Problémy zdravých dětí, jejichž sourozenec je vážně nemocný 

L. Hadaš:  Problémy rodin, v nichž je jedno dítě vážně nemocné 

J. Šimíček: Srdeční neuróza: psychosomatické i organické onemocnění 

I. Pavlas: Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí 

 

Sekce kvalita života, předsedající J. Mareš: 

J. Mareš: Problémy se zjišťováním kvality života seniorů 

E.Vachková, E. Čermáková, J. Mareš: Hodnocení individuální kvality života žen v období mateřství 

metodou SEIQoL 

J. Šimíčková-Čížková, B. Vašina: Některé faktory kvality života 

B. Vašina: Kvalita života diagnostikovaná WHOQL30 a optimismus 

 

Sekce aktuální otázky psychologie zdraví II, předsedající V. Hošek: 

B. Hátlová: Psychomotorická terapie dnes a zítra  

R. Ďurka: Osobnosť typu D a štýly humoru 

R. Hacklová: Role vnímaného místa kontroly (LOC) v adaptivním fungování  

L. Hodačová: Trendy demografického chování české populace z hlediska rodiny. 

 

Po každém odborném sdělení následovala diskuse. 

 

Posterová sekce  

 

P. Maříková, M. Karlický: Projekt „Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna 

zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe úřadů práce“ 

P. Stecz, J. Kocur: How coping strategies mediate the effect of temperament on anxiety: a study of 

patients undergoing hip replacement surgery 

J. Tůma: Význam psychoterapie v pomoci klientům 

 

Konference proběhla v tradičně pracovním a přátelském klimatu. Ani letos nechyběl komorní varhanní 

koncert v podání Jiřiny Dvořákové-Marešové a vystoupení kapely složené z bývalých primářů 

šumperské nemocnice, jimž ani po ukončení aktivní kariéry neschází elán a schopnost přispět 

k všeobecné dobré pohodě a povzbudit účastníky k doprovodné pěvecké aktivitě.  

Celým svým průběhem konference jako by potvrzovala to, co vyjádřil ve své zdravici předseda ČMPS 

PhDr. Jaroslav Šturma slovy: „Sekce psychologie zdraví patří k „domácímu stříbru“ ČMPS. Je jednou 

z nejvíce aktivních sekcí a její činnost přináší nejen nové poznatky sloužící těm, kdo se na psychologii 
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obracejí, ale rozšiřuje i horizonty naší psychologie a objevuje pro ni nová témata a nové horizonty… 

členové sekce tvoří i dobře fungující společenství s pozitivní atmosférou, z níž rádi čerpáme 

povzbuzení“ (Sborník abstrakt z jubilejní 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 

17. 5. - 19. 5. 2013, s. 6). 

 

Účastnící konference obdrželi na místě Sborník abstrakt z této akce na CD-ROM (ISBN 978-80-7464-

273-9). 

 

Karel Paulík 
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