Pracovní skupina pro raný vývoj dětí - zpráva za rok 2012

 Hlavním počinem Pracovní skupiny pro raný vývoj dětí (PSRVD) v roce 2012 bylo
uspořádání samostatné sekce v rámci Psychologických dnů v Olomouci, která
probíhala 13.9.2012 pod zastřešujícím názvem „Děti raného věku, jejich rodiče a
odborníci - respekt, důvěra a sdílení“. Zaznělo zde pět přednášek, z toho čtyři přednesly
členky PSRVD:- Eva Pavlíková: Porodní trauma z hlediska dítěte- Jaroslava Dittrichová,
Daniela Sobotková: Přínos doc. dr. Václava Břicháčka pro poznání raného dětského
vývoje
- Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová: Psychická pohoda matky jako primární
preventivní péče o vývoj dítěte- Zuzana Masopustová: Symptomy úzkosti u dětí s
autismem
Pátý příspěvek přednesly kolegyně ze Slovenska, které přijaly pozvánku naší skupiny:
Barbora Váryová, Oľga Matušková: Skríning psychomotorického vývinu (S-PMV) –
metóda určená pre pediatrickú prax.
Těšilo nás, že jejich přednáška vzbudila ohlas a diskusi a doufáme, že spolupráce
s kolegyněmi Vávryovou a Matuškovou z Bratislavy se bude dále rozvíjet, stejně jako i
spolupráce s pediatry.
 Protože si naše skupina dala za cíl spolupracovat s dalšími odbornostmi, navázaly jsme
kontakt s časopisem „Pediatrie pro praxi“. Vypracovaly jsme jeden článek (D. Sobotková,
J. Dittrichová), který byl přijat do tisku pod názvem „Psychický vývoj kojenců a batolat:
vývojové problémy a poruchy v raném věku – I“ a bude publikován pravděpodobně
v dubnu příštího roku. Zavázaly jsme se dodat redakci do konce února 2013 následný
článek „Psychický vývoj kojenců a batolat: vývojové problémy a poruchy v raném věku –
II“.
 Na základě spolupráce s Neonatologickou společností, jsme se na pozvání
Novorozeneckého oddělení FN v Olomouci, účastnily XX. Neonatologického setkání,
XIV. Hanákových dnů, kde Hana Jahnová přednesla přednášku na téma Dětský klinický
psycholog v neonatologii.

 V rámci spolupráce s občanským sdružením rodičů a přátel nedonošených dětí
„Nedoklubko“ jsme se účastnily oslavy Světového dne předčasně narozených dětí –
Prematurity day, která se konala již potřetí v Primátorské rezidenci v Praze. Hana
Jahnová zde měla přednášku na téma Psychologie v profesi dětské sestry a porodní
asistentky.
 Navázali jsme úzkou spolupráci s organizací videotrénink interakcí SPIN-VTI, kde po
dohodě s Mgr. Kateřinou Šilhánovou byla ustanovena Pracovní skupina pro raný vývoj
vztahu rodič-dítě. Dohodly jsme se dále na pořádání dvoudenního kurzu na půdě SPIN
pod názvem Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence
(lektorky K. Šilhánová, D. Sobotková). Kurz získal akreditaci MPSV, která je platná do
dubna 2016. První termín kurzu je 30-31.5.2013. Budeme jednat s AKP ohledně udělení

kreditních bodů pro klinické psychology. Bližší informace včetně přihlášky jsou
k dispozici
na
http://spin-vti.cz/vzdelavaci-programy/v-oblasti-socialnich-sluzeb-aporadenstvi/intuitivni-rodicovstvi-jeho-poruchy-a-moznosti-prevence-a-intervence.

 Za účelem šířit vědomosti o raném vývoji dětí a vhodných výchovných postupech u široké
veřejnosti jsme pracovaly na knížce Vývoj a výchova děťátka do dvou let,
psychomotorický vývoj (D. Sobotková, J. Dittrichová). Knížka vyšla v dubnu 2012
v nakladatelství Grada.

 Zapojili jsme se do práce na knize s pracovním názvem Psychologické kompetence
v perinatální medicíně (editorky: L. Takács, L. Šulová, D. Sobotková), která vzniká
v rámci grantového projektu na FF UK v Praze a bude vydána v nakladatelství Grada.

 Plánujeme vzájemnou spolupráci s Pracovní skupinou pro výzkum citové vazby, která
vznikla při ČMPS pod vedením doc. Mgr. Lenky Lacinové, Ph.D. a PhDr. Radky
Michalčákové, Ph.D. z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, které je psychologickým
výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Za Pracovní skupinu pro raný vývoj dětí při ČMPS
PhDr. Daniela Sobotková, CSc.
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