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Mezinárodní vědecká konference Psychologické aspekty pomáhání 2014
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 se na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě uskutečnila
mezinárodní konference, nazvaná Psychologické aspekty pomáhání 2014. Konferenci uspořádala
katedra psychologie a zúčastnila se jí řada českých, slovenských i polských odborníků. Čestným
hostem konference byl také emeritní kanadský profesor Peter Suedfeld z University of British
Columbia.
Téma pomáhání bylo zvoleno nejen proto, že se touto problematikou někteří pracovníci katedry
psychologie zabývají v dlouhodobé časové perspektivě, ale také z dalších důvodů. Pomáhání je
tématem, které proniká životem každého člověka a tvoří podstatnou podmínku jeho existence. Je
tématem nejen teoretickým, ale navýsost také tématem ryze praktickým. V rámci psychologie může
toto téma pomoci efektivně propojovat její akademickou oblast s oblastí aplikovanou a zvyšovat tolik
potřebnou spolupráci různě zaměřených psychologů. Pomáhání je tématem, které může velmi
zajímavě integrovat široké spektrum různých vědních disciplin, které bývají často populárně nazývány
jako pomáhající obory a které se primárně zaměřují na zlepšení situace druhého člověka nalézajícího
se v nouzové životní situaci.
Pomáhání také představuje nejhlubší a nejpodstatnější aspekt humanity člověka a současně je
fenoménem, z jehož úrovně lze usuzovat na úroveň zdraví a demokracie celé společnosti. Je také
jakousi protiváhou vůči materiální, konzumní a egoistické orientaci současného člověka. Je výrazem
odpovědnosti za sebe, za druhé i za tento svět. Pomáhání může rovněž pomoci redukovat dopady současných probíhajících procesů v globalizované postmoderní společnosti a tlumit určité odcizení a hodnotovou rozpolcenost současného člověka. V tomto smyslu může pomáhání být hodnotově
fundovaným mostem, spojujícím odborníky mnoha různých profesí.
Odborný program zahájil prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., děkan Fakulty psychologie Panevropské
vysoké školy v Bratislavě, který ve své přednášce zmínil některé zásadní teoretické aspekty
prosociálního chování. Na jeho přednášku navázal prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., zástupce vedoucího
Ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, který vystoupil
s tématem, jež se vztahovalo k teoretické a diagnostické problematice individualizované péče o
klienta. Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., ředitel Psychologického ústavu Akademie věd České
republiky v Brně, informoval o posttraumatickém rozvoji u dětí a dospívajících po léčbě nádorového
onemocnění.
Na úvodní přednášky navázaly vystoupení dalších účastníků s velmi zajímavými a obsahově pestrými
tématy, které byly spojeny problematikou pomáhání. Zazněly příspěvky týkající se sociální opory,
emoční inteligence, empatie, dobrovolnictví, pomáhajících profesí, terapie, religiozity či tématiky
dárcovství (podrobný program konference je k nahlédnutí na http://konferencepomahani.osu.cz).
Toto pracovní setkání bylo naplněno zajímavými diskusemi v sekcích, společenským večerem i
exkurzí do památkově chráněné oblasti Dolních Vítkovic. Součástí konference byla prodejní výstava
nejvýznamnějších publikací, jejímiž autory jsou členové katedry psychologie FF OU. Hlavním
výstupem z konference však bude stejnojmenný sborník příspěvků, jehož vydání je plánováno na
květen 2015.
Dvoudenní konferenci Psychologické aspekty pomáhání 2014 lze celkově hodnotit jako zdařilou. Pro
katedru psychologie FF OU v Ostravě bude velkou poctou, když se konference Psychologické aspekty
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pomáhání stane počátkem nové tradice, která i v budoucnu povede k zajímavým výměnám poznatků a
zkušeností mezi psychology, kteří se do Ostravy budou vracet bez ohledu na to, zda působí v
akademické, poradenské, klinické či jiné oblasti psychologie.

Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

113

