PROGRAM
celostátní konference Sekce psychologie zdraví
Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS)
s mezinárodní účastí

Vernířovice, 19. - 21. 5. 2017
Koordinátor programu: Vladimír Kebza, předseda výboru Sekce

Pátek, 19. 5. 2017
19,00 hod. - večeře
20,00 hod. - zahájení konference - B. Koukola a V. Kebza,
- organizační a provozní záležitosti - B. Koukola
- informace o odborném programu - V. Kebza
20,30 hod. - společenský večer - k poslechu, zpěvu a tanci hraje kapela bývalých
primářů Nemocnice Šumperk

Sobota, 20. 5. 2017
8,00 - 8,50 - snídaně
9,00 - 12,00 - dopolední program
9,00 - 10,00 první, plenární část programu

Bilance činnosti Sekce psychologie zdraví - předsedající B. Koukola
Kebza, V.: Informace o činnosti Sekce psychologie zdraví ČMPS za rok 2016 včetně
spolupráce s mezinárodními organizacemi (zvl. EHPS a EFPA)
Diskuse
9,45 - 10,00 - přestávka
10,00 – 11,45 – pokračování dopoledního programu v paralelních sekcích

Sekce Struktura a dynamika osobnosti v psychologii zdraví - předsedající
V. Kebza
Blatný, M.: Generativita a stagnace: typologický přístup
Kebza, V., Blatný M., Šolcová I., Kodl M., Kernová, V.: Psychologické a se zdravím
související aspekty generativity a celoživotního vývoje člověka
Kučerová, E.: Psychologické aspekty zpívání v pěveckém sboru: výsledky výzkumu
disertační práce
Pugnerová, M., Plevová, I., Petrová, A.: Genderové role a dělba práce v české rodině

Sekce Možnosti využití poznatků psychologie zdraví ve zdravotní péči předsedající J. Mareš
Mareš, J.: Klima a kultura zdravotnického pracoviště, jež ovlivňují snahy pracovníků
inovovat péči
Mareš, J.: Odpor pracovníků ke změnám ve zdravotnické instituci
Mareš, J.: Strach z bolesti u pacientů
Gigalová, V., Vachková, E., Hodačová, L.: Vztah sestra - pacient

12,00 - oběd
13,00 - 14,30 - volný program
14,30 – 15,45 – první část odpoledního programu v paralelních sekcích

Sekce Škola a zdraví – předsedající B. Hátlová
Brabcová, D., Kohout, J., Beňová, B.: Komplexní přístup k dítěti s epilepsií v
prostředí školy
Fikarová, T., Škubalová, T.: Morální distres u začínajících učitelů
Kohout, J., Brabcová, D., Ježková, M.: Znalosti o epilepsii a stigmatizace související
s touto nemocí u studentů učitelství
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Sekce Možnosti využití poznatků psychologie zdraví ve zdravotní péči II předsedající A. Slezáčková
Slezáčková, A., Vémolová, J.: Jen doufat nestačí: Vztah naděje ke zdraví a ke zdraví
podporujícímu chování
Hodačová, L., Vachková E., Gigalová, V.: Zapojování pacientů do procesu
rozhodování o léčbě
Vachková, E., Gigalová, V., Hodačová, L.: Pojetí individualizované péče v kontextu
ošetřovatelského procesu
15,45 – 16,15 – přestávka s občerstvením
16,30 – 17,00 – druhá část odpoledního programu

Posterová sekce – předsedající V. Kebza
Slezáčková, A., Cefai, C. Čejková, E.: Cultural differences in subjective well-being
and hierarchy of life values among Czech and Maltese university students (Rozdíly
v míře osobní pohody a v hierarchii životních hodnot mezi českými a maltskými
studenty vysokých škol)
Pacholík, V. Nedělová, M.: Specifické postupy rozvíjení sociálních dovedností dětí

17,00 – 17,30 – třetí část odpoledního programu

Studentská sekce - předsedající J. Mareš
Benda, J., Faltová, Š., Dvorská, E.: Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé
typické transdiagnostické symptomy
Kurowicka, E.: Analysis of the implementation health education in selected
Norwegian kindergartens

17,30 – 18,30 – přestávka, neformální diskuse
18,30 - večeře
19,30 - volný večerní program

19,30 – schůze výboru Sekce psychologie zdraví ČMPS
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Neděle 21. 5. 2017
8,00 - 8,50 - snídaně
9,00 – 10,30 dopolední program v paralelních sekcích

Sekce Nutriční zvyklosti jako významná součást životního stylu- předsedající
D. Selko
Mohrová B., Selko, D.: K stravovacím návykom študentov VŠ z pohľadu psychológie
zdravia
Kutálková, K.: Časté chyby v nutriční výživě předškolních dětí
Svoboda, M.: Vliv sociálních faktorů na stravovací zvyklosti dospívajících

Sekce Protektivní faktory ve vztahu ke zdraví - předsedající M, Blatný
Hátlová, B., Louková, T., Wedlichová, I., Dlabal, M., Adámková Ségárd, M.:
Motivace k pohybové aktivitě u psychiatrických pacientů
Groma, M.: Kvalita života u pacientov s Parkinsonovou chorobou vo vzťahu k
niektorým ďalším charakteristikám
Žaloudíková, I.: Koncept smrti u dětí 3 - 11 let
Sztobryn-Giercuszkiewicz, J., Stecz, P.: Students with Disabilities: a report on the
nationwide Polish research on the inclusion process of the Higher Education
Institutions

10,30 – 11.00 - přestávka

11,00 - závěr konference - V. Kebza a B. Koukola

11,15 - oběd

11,50 - odjezd účastníků konference cestujících hromadnou dopravou
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