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Předmluva

Není to tak dávno, co jsme oslavovali 25 let fungování oboru psychologie 
zdraví v České republice. Při této příležitosti sekce vydala bilancující sborník
(Mareš, 2013). Uplynulo dalších pět let a náš obor oslavuje už třicet let své exis-
tence. Měřeno lidským životem, dostává se do stadia dospělosti. Oněch 30 let je 
kulaté jubileum a nabízí nám možnost ohlédnutí. Sborník, který držíte v ruce, shr-
nuje ve zkratce jak zmíněná tři desetiletí, tak zejména události posledních pěti let.

Struktura sborníku je jednoduchá: první část bilancuje celé předchozí období, 
druhá část konstatuje současný stav a třetí část přináší výhled do budoucna.

Do první části jsme zařadili pět kapitol. Začínáme stručnou historií vzniku 
a fungování Sekce psychologie zdraví ČMPS v letech 1988–2018 (J. Mareš,
B. Koukola). Poté následují tři pohledy na naši sekci „zvenku“. Začínáme pohledem 
předsedy Českomoravské psychologické společnosti (dále jen ČMPS) D. Hellera, 
který napsal příspěvek Psychologie zdraví z pohledu vedení ČMPS. Předseda sloven-
ské Sekce psychologie zdraví D. Selko zase popsal historii slovenské psychologie 
zdraví a dosavadní spolupráci s českou psychologií zdraví a konečně R. Hacklová 
předložila zamyšlení nad tím, jak si stojí česká psychologie zdraví v kontextu 
evropského dění. Poslední, pátá kapitola je poctou pěti osobnostem, jež výrazně 
utvářely podobu české psychologie zdraví. Připomíná čtenářům Václava Bři-
cháčka, Miluši Havlínovou, Vladimíra Kebzu, Jara Křivohlavého a Libora Míčka.

Druhá část sborníku má jen dvě kapitoly. V prvé členové výboru sekce při-
bližují aktuální stav české psychologie zdraví. Druhá kapitola informuje o tom, 
jak složitě vzniká dlouho avizovaná a dlouho očekávaná nová monografi e Psy-
chologie zdraví, která má vyjít v nakladatelství Grada Publishing.

Třetí část sborníku je krátká a prognostická. Členové výboru se zamýšlejí nad 
tím, kudy se asi bude ubírat další vývoj Sekce psychologie zdraví a další vývoj 
oboru psychologie zdraví v České republice.

Důležitou přílohou, která naznačuje, že máme důvod k opatrnému optimi-
smu, je přehled publikací z let 2014–2018, jež jsou věnovány tématům z psycho-
logie zdraví. Ukazuje se, že za posledních pět let vzniklo dost kvalitních textů 
a jejich autoři jsou z celé České republiky. Nejde tedy jen o nějakou výjimečnou 
a lokální záležitost. Užitečnou součástí příloh jsou faksimile důležitých dokumentů 
a dokumentární fotografi e.

Kromě potěšujících konstatování je třeba připomenout i smutnější stránky 
lidského života. V nedlouhém časovém intervalu od vydání předchozího sbor-
níku o české psychologii zdraví naše řady opustily dvě významné osobnosti:
prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., a nečekaně i prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 
Říká se sice, že každý je nahraditelný, ale už se nedodává, v čem je nahraditelný 
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a do jaké míry je nahraditelný. Pomyslnou štafetu od nich přebíráme a budeme 
se snažit, abychom svůj úsek cesty běželi tak, jak nejlépe dokážeme.

Jiří Mareš

Literatura
Mareš, J. (Ed.). 25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988–2013). 

Brno: MSD, 2013, 111 s. ISBN 978-80-7392-227-6.
Dostupné z https://cmps.ecn.cz/dl/Sbornik_PZ_2013.pdf
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Stručná historie Sekce psychologie zdraví ČMPS

Jiří Mareš, Bohumil Koukola

Složité začátky

Úvodem je třeba říci, že podrobné informace o počátcích oboru psycholo-
gie zdraví v ČR čerpáme z nepublikovaného rukopisného textu M. Havlínové 
(1995). Lze konstatovat, že ofi ciální začátky našeho oboru jsou spojeny s rokem 
1988, kdy z iniciativy Evy Šulcové a Miluše Havlínové započaly práce na založení 
oboru psychologie zdraví. Představou obou kolegyň bylo, že vznikne samostatné 
profesní sdružení (nebo skupina či společnost) pro zájemce z řad psychologů. 
Pro svou myšlenku získaly Václava Břicháčka, který souhlasil s tím, že by se mohl 
případně stát předsedou.

Dodejme, že neofi ciální snahy byly ještě mnohem starší. Jejich základy 
vyrůstaly z početných svépomocných aktivit, které usilovaly o ozdravení života, 
o proměnu životního stylu, a z hlubších, duchovnějších pohledů na lidský život. 
K nim patřily mj. aktivity oddílu jógy a komplexní životosprávy v TJ Spartak 
Praha 4. Výrazně se na nich podílela Miluše Kubíčková.

Psychologie zdravého života

Trojice psychologů V. Břicháček, M. Havlínová a E. Šulcová svolala na 
září 1988 širší skupinu psychologů (celkem 21 osob), kteří svou profesní orientací 
měli blízko k psychologii zdraví. Radili se, jak konstituovat nový obor v rámci 
organizačních možností tehdejší Československé psychologické společnosti (dále 
jen ČSPS). V té době bylo jasné, že režim nedovolí založit samostatný právní 
subjekt mimo rámec ofi ciální organizace československých psychologů. Ukázalo 
se však, že hlavní výbor ČSPS je ochoten podpořit ustavení psychologie zdraví 
jako součásti ČSPS. Návrh na ustavení nové pracovní skupiny přednesl v hlavním 
výboru tehdejší člen výboru pro práci sekcí Jaroslav Hlavsa. Nově vzniklému 
subjektu byl vedením ČSPS přidělen statut pracovní skupiny a název Psychologie 
zdravého života.

Skupina tak ofi ciálně vznikla a mohl začít pracovat. Její přípravný výbor fun-
goval v tomto složení: V. Břicháček, M. Havlínová, E. Šulcová, J. Kožený a L. Míček. 
Vedení nové pracovní skupiny od začátku usilovalo o to, aby skupina měla svou 
vlastní, dobře identifi kovatelnou členskou základnu psychologů – členů ČSPS. Pro-
tože ČSPS byla celostátní společností, přípravný výbor oslovil jak českou, tak slo-
venskou část. V české části se na počátku přihlásilo do pracovní skupiny 120 členů
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a ve slovenské části 80 členů. Se všemi 200 členy vedl výbor přímou korespon-
denční komunikaci, což bylo pracné a fi nančně nákladné.

V roce 1989 se neofi ciálním, ale tematicky zřetelným přihlášením k myš-
lenkám psychologie zdraví stalo monotematické číslo časopisu Československá 
psychologie (1989, č. 2 a částečně i č. 3). Uvedený počin iniciovala, s redakční 
radou časopisu vyjednala a autory získala M. Havlínová. Od samotného počátku 
se výbor pracovní skupiny snažil navázat také odborné mezinárodní kontakty, 
zejména s WMHA – World Mental Health Association – a EHPS – European 
Health Psychology Society1. V tehdejší době však šlo jen o osobní korespondenci, 
protože pracovní skupina neměla právní subjektivitu a nebylo možné se ani 
zaštítit ČSPS jako celkem.

Jakmile byla vytvořena pevná členská základna pracovní skupiny Psychologie 
zdravého života, uskutečnil se v březnu 1989 seminář v Praze. Osobním dopisem 
na něj byli pozváni všichni členové pracovní skupiny. Zde se (kromě odborného 
programu) uskutečnily volby výboru pracovní skupiny Psychologie zdravého 
života. Volby potvrdily výbor ve složení: V. Břicháček (předseda) a M. Havlínová, 
E. Šulcová, J. Kožený a L. Míček (členové výboru).

Na konci roku 1989 dostaly společenské události rychlý spád. Na semináři 
pracovní skupiny Psychologie zdravého života dne 7. prosince mělo být na pořadu 
(aniž to kdo mohl v době přípravy semináře tušit) téma Člověk v extrémních situa-
cích. Téma však muselo ustoupit otázkám, které byly v danou chvíli naléhavější: 
bylo třeba zaujmout jasné stanovisko k událostem na Národní třídě a ke snaze 
KSČ udržet se u moci. Na zmíněném semináři jeho účastníci přijali prohlášení 
ve prospěch demokratických změn v naší společnosti a ukončení vlády komu-
nistického režimu. Bylo to 12 dní před shromážděním psychologů v pražském 
Divadle S. K. Neumanna. V roce 1992 se projevily důsledky zakládání (a tím 
i rozšiřování) počtu ryze profesních psychologických organizací. Zájem o mezi-
oborové skupiny a sekce, zejména v rámci bývalé ČSPS, upadal. Avšak pracovní 
skupina Psychologie zdravého života fungovala dál. Na začátku roku 1992 byly 
vyhlášeny korespondenční volby nového výboru a uzávěrka hlasování byla sta-
novena na 20. února 1992. Nově zvolený výbor Psychologie zdravého života měl 
toto složení: J. Křivohlavý (předseda), M. Havlínová (tajemnice) V. Břicháček, 
B. Koukola, D. Krejčířová, L. Míček a E. Šulcová (členové).

Psychologie zdraví

Polistopadové společenské změny se projevily i v psychologické obci. Zanikla 
ofi ciální ČSPS a v roce 1993 vznikla nová organizace psychologů Českomoravská 

1 První ofi ciální kontakt s EHPS se podařilo navázat až po sametové revoluci, a sice v roce 1992 na mezinárodní 
konferenci EHPS v Lipsku (J. Křivohlavý a M. Havlínová).
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psychologická společnost (ČMPS). Naše pracovní skupina se stala její součástí 
a současně změnila svůj statut na sekci ČMPS s novým názvem psychologie zdraví 
(health psychology). Výbor ČMPS vyzval všechny svoje sekce, aby formulovaly 
svůj program činnosti pro nové podmínky a aby se postupně uskutečnily volby 
nových výborů sekcí. Se vznikem nové podoby organizace psychologů a se 
vznikem samostatných profesních psychologických organizací i mimo rámec 
ČMPS však psychologie zdraví přišla o dosavadní členskou základnu (zmiňme 
kupř. ztrátu slovenských členů). Zkomplikovala se také její fi nanční situace, takže 
nebylo možné korespondovat dopisy s každým členem sekce. Komunikačním 
médiem se proto stal Zpravodaj ČMPS.

Rok 1993 byl tedy v životě sekce přelomový. Výbor sekce proto svolal na 
9. února rozšířené zasedání výboru a pozval osobnosti, které od založení psycho-
logie zdraví u nás už něco pro rozvoj oboru udělaly. Proběhla debata o různých 
pojetích psychologie zdraví v zahraničí, o dalším směřování psychologie zdraví 
v České republice a byla sestavena kandidátka nového výboru. Hledání vhodného 
formátu a vhodného místa konání odborných akcí nebylo snadné. Ukazovalo 
se, že by semináře měly být delší než jeden den a že by bylo výhodnější, aby se 
konaly mimo hlavní město. Ve hře bylo několik alternativ, ale nakonec zvítězila 
nabídka B. Koukoly: vyzkoušet vzdělávací a rekreační středisko tehdejšího OÚNZ 
Šumperk, které se nacházelo v malé obci Vernířovice v Jeseníkách.

Ve dnech 21.–23. května 1993 se tedy uskutečnil první víkendový seminář 
ve Vernířovicích u Šumperka. Složení zájemců o hlubší orientaci v psychologii 
zdraví bylo – na rozdíl od většiny ostatních odborných sekcí Českomoravské 
psychologické společnosti – mnohem pestřejší. Nebyli to jen psychologové, ale 
také lékaři, sestry, učitelé zabývající se výchovou ke zdraví, vysokoškolští uči-
telé a jejich studenti, odborníci na sport, na zdravou výživu; krátce příslušníci 
pomáhajících profesí.

Na počátku měly víkendové semináře ve Vernířovicích spíše volnější formát. 
Pod vedením J. Křivohlavého a za organizační pomoci týmu vedeného B. Kou-
kolou účastníci referovali o zajímavých tématech, která si přečetli v odborné 
literatuře, sdělovali si praktické zkušenosti. Ráno cvičili a odpoledne podnikali 
kratší turistické výlety do hor v okolí obce Vernířovice (podrobnosti viz Hošek, 
2013). Brzy se ukázalo, že nejvhodnější časový interval pro konferenční setkávání 
je jeden kalendářní rok a nejvhodnější období (jak z hlediska možností účastníků, 
tak z environmentálního a zdravotního hlediska) je třetí týden v květnu.

Vernířovice byly dobrým místem pro setkávání, ale přišla změna. V letech 
1996–2000, kdy bylo vernířovické středisko privatizováno a panovaly tam složité 
poměry, se pořádání akcí přesunulo do jiné části Jeseníků – do Priessnitzových 
léčebných lázní (podrobnosti viz Jandová, 2013). Konference v Jeseníku připra-
voval a vedl J. Křivohlavý, místní organizaci perfektně zajišťovala D. Jandová – 
lékařská ředitelka Priessnitzových léčebných lázní. Na přelomu tisíciletí ovšem 
privátní lázně dostaly nového ředitele, zdravotní pojišťovny začaly indikovat 
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k lázeňské léčbě méně pacientů, narůstala infl ace atd., takže všechny lázně (aby 
přežily) musely zvyšovat ceny. Ubytování a stravování podražilo, a proto výbor 
sekce musel řešit otázku, kde konference pořádat dál, aby byly fi nančně únosné 
pro všechny zájemce. Naštěstí se mezitím změnil jak majitel, tak i nájemce zařízení 
ve Vernířovicích u Šumperka. Hotel Reoneo – jak se zařízení přejmenovalo – 
byl ochoten nám vyjít vstříc a nabídl také mnohem přijatelnější ceny než Lázně 
Jeseník. Proto se od r. 2001 konference věnované psychologii zdraví opět začaly 
pořádat ve Vernířovicích.

Výbor sekce postupně vedl účastníky k tomu, aby se víkendové semináře 
proměnily ve standardní odborné konference s pevně daným programem. Kon-
ference dostaly ustálenou strukturu: plenární referáty, referáty v několika tematic-
kých sekcích, workshopy, posterová sekce. Ověřovalo se také dodatečné vydávání 
sborníků přednesených referátů (viz např. Koukola, Mareš, 2006, 2007, 2008). 
Zkušenosti ukázaly, že nejpraktičtější je vydat elektronický sborník, který obsahuje 
recenzované abstrakty referátů a je rozdáván při zahájení konference (Koukola, 
2013; Mareš, 2014; Kebza, 2015; Badošek, Koukola, 2016; Mareš, 2017).

Pokud se ohlédneme za vývojem české psychologie zdraví, můžeme podat 
stručný přehled seminářů a konferencí, které v předchozím období proběhly 
(viz tabulky 1 a 2).

Tab. 1: Semináře pořádané v počátečním období české psychologie zdraví
(podle podkladů M. Havlínové, 1995)

Poř. 
číslo Datum konání Místo konání Hlavní téma Počet účastníků

1. září 1988 Praha Možnost ustavení oboru psychologie 
zdraví a jeho institucionální zakotvení

21

2. 2. 3. 1989 Praha Rizika selhání zdravého duševního 
vývoje dětí a dospívajících

56

3. 25. 5. 1989 Praha Přínos longitudinálních studií 
k poznatkům o pozitivním zdraví

40

4. 7. 12. 1989 Praha Původně plánováno téma: Člověk 
v extrémních situacích.
V době konání semináře účastníci 
zareagovali na měnící se společenskou 
situaci a vydali prohlášení na podporu 
demokratických změn.

54

5. 13. 2. 1990 Dobřichovice Th e health of children
and its promotion

údaj chybí

6. 10. – 11. 4. 1990 Praha Test anxiety: Research and treatment údaj chybí

7. 31. 10. – 2. 11. 1990 Dobřichovice Metody preventivní psychologie 41

8. 14. 1. 1991 Praha Psychologické metody
na podporu zdraví

47
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Poř. 
číslo Datum konání Místo konání Hlavní téma Počet účastníků

9. 20. 5. 1991 Praha Adlerovský princip systematického 
tréninku účinného rodičovství

údaj chybí

10. 11. 5. 1992 Praha Early cultural development
in children

32

11. 9. 2. 1993 Praha Současná pojetí psychologie zdraví
ve světě a v ČR

17

12. 21. – 23. 5. 1993 Vernířovice Podpora zdraví psychologickými 
prostředky

41

13. podzim 1993 Praha Protektivní faktory zdraví,
tzv. salutory

údaj chybí

14. 22. – 24. 5. 1994 Vernířovice Defi nice zdraví a kritéria zdraví. 
Duševní zdraví podle V. E. Frankla. 
Výzkumy resilience

37

15. 9. – 11. 6. 1995 Vernířovice Problémy psychologie zdraví 
v současné době. Kognitivní
a afektivní aspekty zvládání zátěže. 
Prevence závislostí

40

V letech 1996–2000 se konference Sekce psychologie zdraví konaly v Priess-
nitzových léčebných lázních v Jeseníku. Rokem 2001 se vrátily zpět do Vernířovic.

Tab. 2: Konference pořádané Sekcí psychologie zdraví v Lázních Jeseník a ve Vernířovicích
 (podle údajů B. Koukoly, 2017)

Poř. 
číslo Datum konání Místo konání Hlavní téma Počet účastníků

16. 31. 5. – 1. 6. 1996 Lázně Jeseník Psychologické aspekty vyhoření. 
Psychologie zdravého života.
Zdravá mateřská škola

38

17. 16. – 18. 5. 1997 Lázně Jeseník Psychologie zdraví jako samostatný 
obor ve světě i u nás. Duševní zdraví 
dětí. Prevence zdraví u dospívajících

55

18. 22. – 24. 5. 1998 Lázně Jeseník Cílené ovlivňování autonomního 
nervového systému. Soudobé 
modely zvládání zátěže. Sociální 
opora. Attachment theory

40

19. 14. – 16. 5. 1999 Lázně Jeseník Zkušenosti s výukou předmětu 
psychologie zdraví. Zvládání zátěže 
u dětí a dospívajících.
Logoterapie V. E. Frankla

36

20. 12. – 14. 5. 2000 Lázně Jeseník Kvalita života a psychologie 
zdraví. Kinezioterapie. Defi nování 
předmětu psychologie zdraví

48

Tab. 1: (pokračování)
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Poř. 
číslo Datum konání Místo konání Hlavní téma Počet účastníků

21. 11. – 13. 5. 2001 Vernířovice Výuka psychologie zdraví na 
vysokých školách. Vliv pohybových 
aktivit a sportu na zdraví.
Sociální opora

54

22. 10. – 12. 5. 2002 Vernířovice Výuka psychologie zdraví
na českých vysokých školách. 
Sociální opora a zdraví. Problémy 
psychologie zdraví ve zdravotnictví. 
Výzkumy psychologie zdraví
na Slovensku

71

23. 23. – 25. 5. 2003 Vernířovice Sociální opora a zdraví. Pohyb, sport 
a zdraví. Škola a zdraví.
Výchova ke zdraví

54

24. 21. – 23. 5. 2004 Vernířovice Kvalita života. Děti, škola
a zdraví. Zátěž, stres a poruchy 
zdraví. Vybraná témata
pozitivní psychologie

77

25. 20. – 22. 5. 2005 Vernířovice Nerovnosti ve zdraví. Děti, 
adolescenti a zdraví. Pohyb, sport
a zdraví. Psychologie zdraví
jako obor studia

77

26. 19. – 21. 5. 2006 Vernířovice Problematika duševního zdraví. 
Škola a zdraví. Kvalita života

70

27. 18. – 20. 5. 2007 Vernířovice Aktuální problémy psychologie 
zdraví. Sociální opora a zdraví. 
Kvalita života.
Psychická odolnost a zdraví

60

28. 23. – 25. 5. 2008 Vernířovice Vybraná témata psychologie zdraví. 
Škola a zdraví. Psychologické 
aspekty prevence. Kvalita života

36

29. 22. – 24. 5. 2009 Vernířovice Aktuální problémy psychologie 
zdraví. Pohyb a zdraví. Škola
a zdraví. Kvalita života.
Duchovní poranění

32

30. 21. – 23. 5. 2010 Vernířovice Možnosti a realizace psychologické 
pomoci. Pojetí zdraví, nemoci
a strategie zvládání. Psychosociální 
souvislosti zdraví.
Laická pojetí zdraví a nemoci

46

31. 20. – 22. 5. 2011 Vernířovice Aktuální problémy psychologie 
zdraví. Pojetí nemoci a strategie 
jejího zvládání. Psychologické
a sociální souvislosti zdraví. 
Prevence, ochrana a podpora zdraví

47

32. 18. – 20. 5. 2012 Vernířovice Škola a zdraví. Pohyb a zdraví. 
Psychosociální souvislosti vztahu 
zdraví – nemoc

45

Tab. 2: (pokračování)
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Poř. 
číslo Datum konání Místo konání Hlavní téma Počet účastníků

33. 17. – 19. 5. 2013 Vernířovice 25 let práce Sekce psychologie 
zdraví ČMPS. Psychologické otázky 
nemoci. Kvalita života

40

34. 16. – 18. 5. 2014 Vernířovice Bilance činnosti Sekce psychologie 
zdraví. Psychologie zdraví 
v těhotenství. Psychologie zdraví 
seniorů. Škola a zdraví

42

35. 15. – 17. 5. 2015 Vernířovice Bilance činnosti Sekce psychologie 
zdraví. Syndrom vyhoření. Zátěž, 
stres a možnosti jejich zvládání. 
Psychologické a sociální otázky 
handicapu. Škola a zdraví

62

36. 20. – 22. 5. 2016 Vernířovice Psychologie vztahu mezi zdravím
a nemocí. Škola a zdraví. Studentská 
sekce. Protektivní faktory
ve vztahu ke zdraví

54

37. 19. – 21. 5. 2017 Vernířovice Bilance činnosti Sekce psychologie 
zdraví. Struktura a dynamika 
osobnosti v psychologii zdraví. 
Využití poznatků psychologie zdraví 
ve zdravotní péči. Nutriční zvyklosti 
jako součást životního stylu. 
Protektivní faktory
ve vztahu ke zdraví

45

Na konference, které byly věnovány psychologii zdraví, nejezdili jenom čeští 
účastníci. V průběhu uplynulých 30 let se těchto odborných setkání účastnili 
mj. Jeane van der Ploeg z Nizozemí (1990), E. Grotbergová a P. Sparling z USA 
(1992), manželé McLeodovi z Kanady (1991, 1997), z Polska pak H. Seková 
(1996), K. Wrzeszniewski (1997), L. Jarmakowska -Kostrzanowska (2015), 
P. Stecz (2013, 2015, 2016, 2017), J. Sztobryn -Gieruszkiuewicz (2015, 2017), 
z Belgie M. Adámková -Ségard (2014) a z Velké Británie M. A. Pattersonová (1998, 
2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Početná a pravidelná je účast kolegyň a kolegů 
ze Slovenska (uvádíme je v abecedním pořadí): V. Andreánská, M. Andreánský, 
E. Čepová, L. Felcanová, M. Groma, J. Jánošová, R. Keklak, Kolbechová, T. Kováč, 
J. Kubíková, M. Lacková -Rebičová, T. Madaras, A. Madarasová -Gecková, R. Masa-
ryk, Ľ. Medveďová, D. Miezgová, A. Nevolná, Ľ. Páleník, M. Rosič, F. Salonn, 
D. Selko, J. Senka, M. Sléšková, P. Smolen (cit. podle Křivohlavý et al., 2013).

Česká Sekce psychologie zdraví nebyla jen lokální záležitostí. Od počátku 
svého založení navázala spolupráci s European Health Psychology Society (EHPS). 
Tato společnost vznikla v roce 1986 a postupně se stala nejen nejvýznamnější 
evropskou, ale i světovou odbornou společností, která ovlivňuje rozvoj oboru. 

Tab. 2: (pokračování)
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Kontakty zprostředkovával nejprve J. Křivohlavý, potom léta V. Kebza a nyní 
R. Hacklová.

Vladimíru Kebzovi se diplomatickým jednáním podařilo, že výbor European 
Health Psychology Society v roce 2009 rozhodl o konání 26. konference právě 
v České republice, konkrétně v Praze. Po čtyřech letech usilovných příprav (výbor 
Sekce psychologie zdraví spolupracoval s výborem Českomoravské psychologické 
společnosti, s vedením Univerzity Karlovy a s pověřenými odborníky z European 
Health Psychology Society) se v roce 2012 uskutečnila mezinárodní konference 
v Praze. Byla úspěšná a naše republika vstoupila do povědomí celosvětové komu-
nity odborníků, kteří se zabývají psychologií zdraví. Velkou zásluhu na tom měl 
právě V. Kebza.

Hlavní výsledky práce za léta 1988–2018

S oporou o bilancující studii (Křivohlavý et al., 2013) můžeme konstatovat, 
že za uplynulých 30 let se Sekci psychologie zdraví podařilo:

• vytvořit organizační a personální základnu pro relativně nový psychologický 
obor v České republice – psychologii zdraví; Sekce psychologie zdraví je dnes 
pevnou součástí Českomoravské psychologické společnosti.

• rozvinout se a rozšířit během posledního období svou členskou základnu; 
daří se vzbudit zájem o náš obor i mezi vysokoškolskými studenty a dokto-
randy; podle sdělení Dr. J. Kotrlové z ČMPS měla Sekce psychologie zdraví 
ke konci března 2018 celkem 40 ofi ciálně přihlášených členů.

• zabudovat obor psychologie zdraví do pregraduální přípravy psychologů, 
učitelů, lékařů a dalších nelékařských pracovníků; ve spolupráci s vysokými 
školami se psychologie zdraví (jako samostatný předmět) vyučuje mj. na:

 − Univerzitě Karlově v Praze (na Filozofi cké fakultě UK, Fakultě humanitních 
studií UK, Pedagogické fakultě UK, Lékařské fakultě UK v Hradci Králové),

 − Masarykově univerzitě v Brně (na Filozofi cké fakultě MU, Pedagogické 
fakultě MU, Fakultě sportovních studií MU),

 − Palackého univerzitě v Olomouci (na Filozofi cké fakultě UP),
 − Západočeské univerzitě v Plzni (na Pedagogické fakultě ZČU),
 − Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (na Pedagogické fakultě UJEP),
 − Univerzitě Hradec Králové (na Pedagogické fakultě UHK),
 − Technické univerzitě v Liberci (v Ústavu zdravotnických studií),
 − Univerzitě obrany v Brně (na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci 
Králové),

 − Ostravské univerzitě v Ostravě (na Filozofi cké fakultě OU, Pedagogické 
fakultě OU).

• založit, udržet a obohatit tradici každoročních národních konferencí Psy-
chologie zdraví s mezinárodní účastí.
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• získat (díky svým zástupcům v EHPS a díky své činnosti) mezinárodní 
renomé, takže jí bylo svěřeno uspořádání evropské konference. 26. konference 
EHPS se konala v srpnu 2012 v Praze. Konference byla úspěšná.

Sekce psychologie zdraví ČMPS vstupuje rokem 2018 do nové etapy svého 
vývoje. Úvahy o jejím dalším směřování jsou obsaženy v samostatné kapitole 
tohoto sborníku.
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Psychologie zdraví z pohledu vedení 
Českomoravské psychologické společnosti

Daniel Heller, předseda ČMPS

Úvod

Profesor PhDr. Jiří Mareš, CSc., na podzim 2017 do řádných voleb v roce 
2020 pověřený vedoucí výboru Sekce psychologie zdraví ČMPS, mne požádal, 
abych jako současný předseda Českomoravské psychologické společnosti napsal 
do výročního sborníku, vydávaného při příležitosti 30. výročí založení Sekce psy-
chologie zdraví ČMPS text, který by se prezentoval pohled na Sekci psychologie 
zdraví v kontextu ČMPS.

Jubilující Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti 
je v současnosti jednou z jejích 20 sekcí. Patří bezpochyby k sekcím nejaktivnějším 
a právě tak patří k „rodinnému stříbru“, či spíše „zlatu“ naší české psychologie. 
V současné době má kolem 200 příznivců, z nichž přibližně 50 se pravidelně 
účastní akcí pořádaných sekcí.

Historické ohlédnutí

U jejích počátků v květnu 1988, kdy se jako nově založená odborná sku-
pina ještě jmenovala Psychologie zdravého života, pouhé dva roky poté, co byla 
v holandském Tilburgu ustanovena společnost European Health Psychology Society, 
která se postupně stala nejvýznamnější evropskou i světovou společností na 
tomto poli, stáli jednak ti kolegové a kolegyně, kteří nás všechny již předešli na 
věčnost – profesor PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. (1925–2014), profesor PhDr. Vla-
dimír Kebza, CSc. (1953–2017), profesor PhDr. Libor Míček, CSc. (1931–2004), 
docent PhDr. Václav Břicháček (1930–2010) a PhDr. Miluše Havlínová, CSc. 
(1934–2007), jednak ti, kdo plni života, elánu a vitality stojí v čele sekce dodnes. 
Za všechny chci zmínit profesora PhDr. Jiřího Mareše, CSc., a docenta Bohumila 
Koukolu, CSc. Na schůzi výboru této odborné skupiny 28. 9. 1992 bylo dohod-
nuto, že se změní na Sekci psychologie zdraví při Českomoravské psychologické 
společnosti.

Počínaje dalším rokem začala sekce pořádat odborné akce, které byly zpo-
čátku koncipovány jako víkendová setkání členů sekce a zájemců o psychologii 
zdraví. Dovoluji si tvrdit, že snad všechny členky a všichni členové Českomoravské 
psychologické společnosti vědí, že se Sekcí psychologie zdraví ČMPS jsou neroz-
lučně spojeny Vernířovice, resp. každoroční pravidelné konference sekce, konané 
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(s výjimkou několika let v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku) v obci 
Vernířovice. Letos se tato konference koná již po pětadvacáté. Členky a členové 
Českomoravské psychologické společnosti byli a jsou o těchto konferencích, ale 
i o řadě dalších akcí pořádaných sekcí pravidelně informováni čtvrtletním Zpra-
vodajem ČMPS, vydávaným od roku 1992 v rozsahu 28–32 stran formátu A5 
v nákladu 800 výtisků.

Jaro Křivohlavý a později Vladimír Kebza o těchto konferencích pravidelně 
psali podrobné zprávy, které jsme rádi uveřejňovali v časopise Československá 
psychologie, jehož jsem od července 1990 dodnes výkonným redaktorem. Přehled 
těchto zpráv a dalších publikací o významných událostech v oboru psychologie 
zdraví otištěných v časopise Československá psychologie uvádím níže. Mimocho-
dem – Jaro Křivohlavý publikoval již v letech 1992 a 1993 zprávy o dvou mezi-
národních konferencích konaných v Lipsku a v roce 1992 zprávu o konferenci 
o podpoře zdraví a životního stylu na Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze.

Bilancování

Když se sekce před pěti lety ohlížela za prvním čtvrtstoletím své činnosti, 
shrnuli kolegové Jaro Křivohlavý, Vladimír Kebza, Jiří Mareš a Bohumil Koukola 
hlavní výsledky práce sekce v několika bodech:

a) Podařilo se vytvořit personální základnu pro relativně nový psychologický 
obor – psychologii zdraví. 

b) Sekce psychologie zdraví rozvinula svoji činnost a její členská základna se 
rozšířila. 

c) Podařilo se navázat a rozvinout spolupráci se zahraničními institucemi, 
zvláště s European Health Psychology Society. 

d) Podařilo se zavést obor psychologie zdraví do pregraduální přípravy psycho-
logů, učitelů, lékařů a dalších nelékařských pracovníků. Psychologie zdraví 
se jako samostatný předmět vyučuje na řadě vysokých škol v ČR. 

e) Zčásti se předmětu psychologie zdraví podařilo proniknout i do postgraduál-
ního doktorského studia, i když zatím nikoli jako samostatný studijní obor. 

f) Podařilo se založit, udržet a rozvinout tradici národních konferencí Psycholo-
gie zdraví. Po období tištěných sborníků se od roku 2012 z těchto konferencí 
vydávají recenzované sborníky abstrakt přednesených příspěvků v elektro-
nické podobě na CD s ISBN. 

g) Psychologové pracující v jiných psychologických oborech a odborná veřejnost 
jsou pravidelně informováni zprávami v časopise Československá psychologie. 

h) Sekce psychologie zdraví má svou webovou stránku na stránkách Českomo-
ravské psychologické společnosti, kde zájemci nacházejí aktuální informace 
o činnosti sekce. 
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ch) Sekce psychologie zdraví svou činností a především díky svým zástupcům 
v EHPS postupně získala značné mezinárodní renomé. Nejlepším dokladem 
dosažení mezinárodní úrovně bylo uspořádání 26. konference EHPS v srpnu 
2012 v Praze.

Výstižněji bych to jako předseda Českomoravské psychologické společnosti 
shrnout nedokázal. Ambice Sekce psychologie zdraví ČMPS jsou a věřím, že 
i nadále budou, nejenom národní, resp. česko -slovenské, ale evropské, resp. svě-
tové. I díky činnosti Sekce psychologie zdraví ČMPS česká psychologie ve světě 
něco znamená. Jak jistě víte, svěřila International Union of Psychological Science 
(IUPsyS) Českomoravské psychologické společnosti uspořádání 32. světového 
psychologického kongresu (International Congress of Psychology – ICP), který se 
bude konat v Praze ve dnech 19. – 24. 7. 2020. Taková událost se koná jednou za 
století – IUPsyS má v současné době 86 národních členů a světové kongresy se 
konají každé čtyři roky. Tento kongres bude jistě velkou příležitostí i pro Sekci 
psychologie zdraví ČMPS.

Sekci psychologie zdraví naší ČMPS, všem jejím členkám a členům, i jejím 
sympatizantům, ke kterým si dovoluji se počítat, přeji za Radu ČMPS do dalších 
let, aby všestranně vzkvétala a rozvíjela tvořivě a nápaditě své aktivity tak, jak to 
činí již po třicet let!
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Z histórie psychológie zdravia na Slovensku

Dušan Selko, Judita Stempelová, Ľuba Medveďová

Namiesto úvodu osobný pohľad späť

Ako prvý autor si dovolím trochu sebarefl exie: po skončení vysokej školy som 
sa venoval klinickej psychológii práve v období etablovania časti klinickej obce 
v somatickej medicíne. Využitie poznatkov psychologických vied v „biologickej“ 
medicíne vyžadovalo nový, iný uhol pohľadu, potrebu vymaniť sa z psychopa-
tologického náhľadu na človeka, ktorý poskytovala v tom období na psychiatriu 
viazaná klinická psychológia a tým aj na zdravie.

Behaviorálna medicína, podobne ako psychológia zdravia nastupujú na 
scénu ako nové vedné disciplíny v polovici 90. rokov minulého storočia, ktoré 
svojim potenciálom a aplikačnou bázou mali pomôcť lekárom v manažmente 
najzávažnejších somatických ochorení – kardiovaskulárnych a onkologických. 
V období, ktoré sa veľmi podobá terajšiemu: navršovanie fi nančných nákladov 
na liečbu nemusí vždy prinášať očakávaný výsledok: návrat do života a vyššiu 
kvalitu života pacienta.

V čase, keď sa psychológia zdravia začala postupne presadzovať v bývalej 
ČSSR, oblasť mojich záujmov bola smerovaná na využitie poznatkov klinickej 
psychológie v somatickej medicíne, predovšetkým kardiológii, bez toho, aby som 
sa nad psychológiou zdravia zamýšľal.

Pred r. 1989 sme sa pravidelne stretávali na seminároch a „školiacich sústrede-
niach“ pracovnej skupiny vedenej doc. Milanom Horváthom, kde sa pod rúškom 
štúdia vyššej nervovej činnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a Společnosti pro 
studium vyšších mozkových regulací Čsl. lékařské společnosti J. E. Purkyně venovali 
vtedy nadšenci problematike takmer zakazovanej psychosomatiky, behaviorálnej 
medicíne a neskôr modernej psychosomatickej medicíne. V tom období vďaka 
vrcholiacemu boomu záujmu o A typ správania podľa Friedmana a Rosenmana, 
dochádzalo k značnej expanzii a prieniku behaviorálnych vied do somatických 
medicínskych odborov.

Na stretnutiach „pracovnej skupiny“ som sa zoznámil s množstvom zaujíma-
vých ľudí, ktorí dnes tvoria už „dvoranu slávy“ nestorov, vtedy vyvíjajúcej sa vednej 
disciplíny. Spomeniem mená ako doc. Baštecký, doc. Boleloucký, Dr. Kožená, 
doc. Kukleta, Dr. Irmiš, Dr. Málková, Dr. Zíka, doc. Koukola, Dr. Vašina, Dr. Kružej, 
Dr. Franc, doc. Stančák a Dr. Stančák jr., Dr. Skorodenský a ďalší. Okrem iného 
som sa na tej pôde zoznámil aj s Vláďom Kebzom, ktorý nás náhle a predčasne 
v lete roku 2017 opustil. V tejto dobrej spoločnosti (to si uvedomujem najmä 
s odstupom času, s kým som mal po roky tú česť), sme mali možnosť sledovať 
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vývoj daných odborov a prežili množstvo veľmi kvalitných odborných, spolo-
čenských aj ľudských zážitkov.

Mrzí ma retrospektívne, že po udalostiach v novembri 1989 sa čiastočne pre-
rušili naše pracovné kontakty, s mnohými kolegami aj kontakty osobné. Tiež ma 
s odstupom času mrzí, že som nebral vážne opakované pozvania Bohuša Koukolu 
do Vernířovíc na konferencie o  sychológii zdravia. Prvý raz sa mi to podarilo 
zúčastniť sa konferencie Sekce psychologie zdraví ČMPS až v r. 2005. Pokiaľ mi 
to pracovné a osobné okolnosti umožnia, zúčastňujem sa týchto stretnutí doteraz.

Prvé počiatky

V súvislosti so založením prvého psychosomatického oddelenia na Slovenku, 
vtedy v psychiatrickej nemocnici (dnes Pinelovej nemocnice), skôr išlo o tradíciu 
každoročných stretnutí na psychosomatických dňoch v Kučišdorfskej doline pri 
Pezinku. Stretnutia boli reakciou na založenie prvého psychosomatického oddele-
nia v ČSSR – doc. Jirku Šavlíka v Třebotově. V prípade tohto oddelenia boli zjavné 
snahy sa čiastočne dištancovať od profi lujúcej sa psychológie zdravia. Pod vplyvom 
dynamických analytických smerov venovali sme sa medziodborovo psychosoma-
tike a behaviorálnej medicíne. Spomeniem mená: prof. Pogády, prof. Zikmund, 
prof. Riečanský, prof. Cagáň, Dr. Štefanovič, Dr. Pátek, Dr. Nôtová, Dr. Jandová 
a ďalší. Najmä vďaka dynamicky orientovaným kolegom (Dr. Arpáš, Dr. Breier) 
zohrávali psychologicko -psychiatrické vedy v chode oddelenia rovnocennú rolu 
s medicínskymi disciplínami, často významnejšiu. Práve na tomto modelovom 
pracovisku sa exemplárne prejavila nutnosť aj efektívnosť medziodborovej spo-
lupráce, ako vo výskume tak v aplikovanej klinickej behaviorálnej medicíne, 
psychosomatike a psychológie zdravia.

Presadzovanie komplexného holistického prístupu v liečbe kardiovasku-
lárnych ochorení (najmä s akcentom na aplikáciu poznatkov behaviorálnej 
a psychosomatickej medicíny) kde sa však aplikovali aj prvky preventívnych 
a intervenčných techník psychoterapeutických, psychohygienických a psycholó-
gie zdravia, sa určitý čas darilo v Komplexnom doliečovacom a rehabilitačnom 
zariadení ÚKVCH (Ústav kardiovaskulárnych chorôb, dnes NUSCH – Národný 
ústav srdcových a cievnych chorôb) na Železnej studničke v Bratislave (Selko, 
Petrulová, neskôr Nôtová). Toto nadštandardné zariadenie však pre prevádzkovú 
ekonomickú náročnosť a najmä záujem developerov pretransformovať ho na iné 
zariadenie svoju činnosť v r. 2006 skončilo.

Možno konštatovať, že štartovacia línia pre psychológiu zdravia na Slovensku 
bola v počiatkoch totožná s tou, ktorú presadzoval prof. Jaro Křivohlavý v Českej 
republike. Na rozdiel od vývoja v ČR, sa na Slovensku nepodarilo vytvoriť tradí-
ciu podobných pracovných sústredení, ktoré prinášali nielen výmenu odborných 
skúseností, ale aj spoločenský benefi t.
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Z mien, ktoré sa spájajú so začiatkami psychológie zdravia na Slovensku, 
spomenieme našich učiteľov a starších kolegov: prof. Kondáš, doc. Stančák, 
doc. Heřmánek, prof. Hvozdík, neskôr najmä prof. Damián Kováč a prof. Ivan 
Štúr. Zachytiac vnímavejšie zmeny vývoja v zahraničí podporovali snahy prof. Jara 
Křivohlavého a spol. na vytvorenie pracovnej skupiny a teoretickej aj výskumnej 
platformy, z ktorej neskôr vznikla Sekce psychologie zdraví ČSPS, neskôr pri ČMPS. 
Na Slovensku Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV bola ofi ciálne založená až 
v decembri 2005.

Roľa Výskumného ústavu detskej psychológie 
a patopsychológie

Na začiatku bola iniciatíva Janka Senku (kontaktoval prof. Křivohlavého), 
a to v súvislosti s tým, že mu v deväťdesiatych rokoch VEGA MŠ a SAV prijala 
dva výskumné projekty (granty). Prvý s názvom Psychické a sociálne zdroje 
zvládacích procesov v škole (Senka 1993) bol riešený v rokoch 1994–96. Druhý 
s názvom Zvládacie stratégie detí a mládeže v kontexte školskej úspešnosti bol 
riešený v rokoch 1997–99. Janko Senka však približne v polovici tejto grantovej 
úlohy zomrel a správu za grantový tím podávala Ľ. Medveďová. Grantový tím 
tvorili ďalej Tomáš Kováč, Ľ. Páleník, E. Koubeková, na začiatku aj M. Matejík. 
Na grantové úlohy boli pridelené z ministerstva školstva aj fi nančné prostriedky 
a časť z nich vždy išla na služobné cesty, ktoré súviseli s riešenou problematikou. 
V tomto kontexte Janko vždy hľadal konferencie, či rôzne akcie, na ktorých sa 
obvykle zúčastňoval celý tím VÚPaP.

Dôvody prečo sa zúčastňovali týchto aktivít, dôsledkom boli referáty, nové 
poznatky, výmena skúseností, či publikačná činnosť o skúmanej problematike – čo 
sa vyžadovalo v rámci riešenia úlohy a rôznych výskumných výsledkov a zistení. 
Vždy sa na konci trojročného obdobia (kedy trval grant) písala správa s výsled-
kami a odkazmi na publikácie a referáty. Bolo to samozrejme oveľa náročnejšie, 
než robiť bežný výskum na ústave. Kolegovia z ČR Jaro Křivohlavý, Jirko Mareš 
nám rozhodne mali čo povedať. Pre mňa to boli skôr vzory, ako by človek mal 
existovať – žiť a pracovať.

Sekcia psychológie zdravia 
Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

Od mája roku 2006 začala Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV s orga-
nizovaním jednodňových konferencií v Bratislave. Z konferencií boli vydané 
zborníky aj v knižnej, aj elektronickej podobe. Do r. 2016 sa darilo udržať určitú 
tradíciu, veď celkovo sa na konferenciách v Bratislave zúčastnilo za uvedené 
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roky vyše 550 účastníkov; bolo prednesených vyše 240 prednášok, vyšli tlačené 
aj elektronické zborníky. Detaily sú dostupné na www.prohuman.sk.

V rokoch 2005–2006 sme nemali spravenú dostatočnú topografi u pracovísk 
a kolegov, ktorí sa problematike venovali. Bolo to v čase, keď sme meditovali, či 
bude psychológia zdravia na Slovensku len Popoluškou. Napriek určitej skepse sa 
pri retrospektívnom pohľade vyskytuje paradoxne dostatočný počet odborníkov, 
ktorí by za optimálnych okolností mohli tvoriť protiváhu českej Sekci psychologie 
zdraví při ČMPS.

Vďaka charizme prof. Kondáša sa darilo kontinuálne zabezpečovať pregra-
duálnu výučbu na Katedre psychológie Trnavskej univerzity v Trnave. Po jeho 
odchode to bola doc. Judita Stempelová a doc. Milada Harineková; neskôr prevzala 
výučbu psychológie zdravia Dr. Iveta Schusterová. Z „trnavskej línie“ spomeniem 
ešte doc. P. Halamu a L. Adamovú.

Na alma mater slovenskej psychológie – Katedre psychológie FiF UK v Bra-
tislave, ktorá udávala trendy vo výučbe psychologických vied, sa psychológii 
zdravia veľmi nedarí. Ako voliteľnému predmetu v 4. či 5. ročníku – formou 
jednosemestrálky sa venuje psychológii zdravia a študentom doc. Mária Bratská, 
skôr z pozície sociálnej psychológie. Predtým to bola Dr. Viera Cviková, ktorá 
sa zaoberala predovšetkým psychologickými aspektmi pri poruchách tráviaceho 
traktu (morbus Crohn a i.).

Na Fakulte psychológie Panevrópskej vysokej školy v Bratislave sa občas 
podarí angažovať lektora na prednášky z psychológie zdravia. Ide o prof. Waltera 
Rennera z Alpen -Adria -Universität Klagenfurt. Vedie svoje prezentácie v anglič-
tine, čo by dnes nemalo byť na prekážku, avšak spôsobom pedagogickej činnosti 
nevzbudzuje medzi študentmi dostatočný záujem o problematiku. Možno preto, 
lebo sa nikdy psychológiou zdravia v minulosti seriózne nezaoberal.

Významnú rolu v psychologickom dianí zohrával Ústav experimentálnej 
psychológie SAV, najmä keď ho viedol prof. Damián Kováč (spomeniem jeho 
publikáciu Psychológiou k metanoi), neskôr prof. Imrich Ruisel (múdrosť a zdra-
vie), Dr. Jana Kordačová (emocionalita a zdravie, pozitívna psychológia a zdravie) 
a ďalší. Už v súvislosti s Trnavskou univerzitou spomínaný prof. Peter Halama, 
ktorý je v súčasnosti riaditeľom tejto inštitúcie, sa venoval problematike spiri-
tuality a zdravia.

Verím, že významnú pozíciu, ktorú mal VÚDPaP v minulosti (Ľuba Medve-
ďová, Tomáš Kováč, Lubo Páleník a ďalší), bude mať naďalej VÚDPaP vzhľadom 
k poslaniu bude viesť k vyššiemu záujmu práve o problematiku psychológie zdravia 
u detí a školákov. Paradoxom – verím že progresívnym a z hľadiska perspektívy 
pozitívnym je, že v súčasnosti túto loď výskumnej aj aplikovanej detskej psycho-
lógie vedie bývalý internista a kardiochirurg MUDr. Peter Lukáč.

Nešťastný bol a zatiaľ je skôr regresný vývoj psychológie zdravia na pôde 
hlavného medicínskeho doškoľovacieho zariadenia na Slovensku: SZU (Slovenská 
zdravotnícka univerzita, predtým IVZ, potom SPAM – Slovenská postgraduálna 
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akadémia medicíny). Dr. Eva Heft yová, najskôr asistentka prof. Kondáša, po jeho 
odchode do dôchodku vedúca Kabinetu klinickej psychológie, neskôr Subkatedry, 
nevyužila prajný porevolučný kvas a šance, ktoré boli vhodné pre presadzova-
nie myšlienok psychológie zdravia na tejto pôde; skôr ich brzdila a negovala. Jej 
jediná konštruktívna myšlienka bola, že potrebujeme ministerstvo psychológie.

Neskôr sa vytvoril nový pedagogický útvar LF SZU, Ústav psychológie. Ten 
bol však obsadzovaný ľuďmi, ktorí verejne vystupovali proti psychológii zdravia 
ako pseudovede. Manifestne to prezentovali v rámci postgraduálnej prípravy 
klinických psychológov v príprave na skúšky na výkon povolania – atestácie. 
Na ilustráciu: Ústav psychológie SZU má pedagogické útvary: Katedru klinickej 
psychológie, poradenskej psychológie, pracovnej a organizačnej psychológie 
a dopravnej psychológie. Tiež Oddelenie pre výskum a rozvoj. O psychológii 
zdravia ani chýru, ani slychu.

Za veľký krok vpred na Slovensku považujem, že od r. 2016 sa v rámci lekár-
skej komory SLS a LF SZU rozbehol cyklus pravidelných prednáškových blokov 
venovaných preventívnej medicíne, kde sa vždy nájde priestor pre psychosomatiku 
a psychológiu zdravia. Vďaka záujmu biologicky orientovaných lekárov sa snáď 
podarí prekonať odpor, ktorý bolo v počiatkoch cítiť u kolegov, zameraných na 
analytické a dynamické trendy v psychológii. Snahy vyústili do projektu „Zdravé 
Slovensko“, podporované Úradom vlády SR, kde má nezastupiteľnú pozíciu práve 
psychológia zdravia.

Pri rekapitulácii vývoja a stavu psychológie zdravia na Slovensku treba spome-
núť Východoslovenskú vetvu. V začiatkoch to boli doc. Stančák a doc. M. Skoro-
denský, ktorí boli aktívni najmä čo sa týka A typu správania a kardiovaskulárnych 
ochorení, no aj prof. Orosová pri aplikácii psychológie zdravia v školskom procese.

O niečo neskôr (asi od r. 2005) nastúpila nová generácia, ovplyvnená v začiat-
koch práve prof. Kondášom na Katedre psychológie Trnavskej univerzity, neskôr 
absolventov doktorandského štúdia psychológie v Holandsku. Dnes sú lídrami 
pracovných tímov: prof. Andrea Madarasová -Gecková, Dr. Iveta Rajničová-
-Nagyová, Peter Kollárik, Zuzana Dubayová, Zuzana Veselská a ďalší, ktorí aktívne 
rozvíjajú psychológiu zdravia v rámci Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, aj 
Katedry psychológie zdravia Filozofi ckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Koši-
ciach. Práve vďaka študijným doktorandským pobytom v Holandsku sa zapojili 
do medzinárodných výskumných projektov, najmä projekt WHO Health Behavior 
in School -aged Children HBSC (závislosti u školákov, sexuálneho správania 
študentov, životného štýlu a pre Slovensko špecifi ckých minorít a i.). Využívajú 
získané znalosti a zručnosti na úspešnú prezentáciu, žial viac v zahraničí, ako na 
domácich podujatiach. KISH: Košice Institute for Society and Health vyvíja aktivity 
zamerané na aplikáciu behaviorálnych vied – aj psychológie zdravia do prevencie 
v rizikových populačných vzorkách a pacientov s rôznymi typmi ochorení, najmä 
na východnom Slovensku.
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K tímu „Holanďanov“ patrí aj Zuzana Škodová, ktorá pôsobí v Martine. 
Jej doktorandská práca bola zameraná na rizikové faktory u kardiakov. Venuje 
sa pregraduálnej výchove študentov a pokračuje nielen v pedagogickej, ale aj 
výskumnej práci, najmä v oblasti zvládania stresu a prevencie vyhorenia u pomá-
hajúcich profesií.

Dr. Robert Ďurka prešiel z poradne v Michalovciach na Katedru psychológie 
Filozofi ckej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem poctivej pedagogic-
kej práce (prednášky z klinickej psychológie a metodológie) spolu s R. Holdošom, 
sa venuje predovšetkým psychológii humoru a zdraviu a psychológii zdravia.

Ako perličku uvádzam, že ponuka prednášať psychológiu zdravia na Katedre 
psychológie Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (bez nároku 
na odmenu) sa nestretla so záujmom. Na prekvapenie Vysoká škola zdravotníc-
tva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave zaradila psychológiu zdravia medzi 
výberové prednášky pre externé štúdium sociálnych pracovníkov, aj VZ, kde 
v priebehu r. 2006–2015 absolvovalo výberové prednášky z psychológie zdravia 
niekoľko stovák študentov. Psychológiu zdravia prednášal na uvedenej vysokej 
škole pre psychológov (a neskôr aj pre sociálnu prácu) spoluautorka tejto štúdie 
doc. Stempelová, neskôr externisti z MU Brno.

Výnimočné postavenie nielen svojou rodinnou anamnézou a výškou, ale 
najmä odborným a ľudským záberom mal prof. Ivan Štúr. Využíval dlhoročné 
skúsenosti práce klinického psychológa na detskom odd. nemocnice Bezručova, 
ako aj osobnou životnou skúsenosťou v práci s klientmi, vlastnými deťmi, štu-
dentmi, ale aj kolegami. Bol zaznávaný a nedocenený za totality, u značnej skupiny 
kolegov aj v období po revolúcii.

Touto cestou sa chcem ospravedlniť, ak som nespomenul a vynechal koho-
koľvek z kolegov, ktorí sa v prelomových pred a porevolučných rokoch snažili 
upozorniť na vysoký potenciál psychológie zdravia a jej prínos pre spoločnosť. Tak 
isto pozitívne hodnotím nárast záujmu mnohých absolventov štúdia psychológie 
o psychológiu zdravia najmä na Východnom Slovensku.

Ako vidno z vyššie uvedeného, špecifi ká vývoja spoločenského, ekonomic-
kého, ale aj odborného života na Slovenku sa prenášali a stále prenášajú aj do 
spoločenských vied – psychológiu nevynímajúc. Možno povedať, že psychológia 
zdravia už nie je na Slovensku Popoluškou. Slovensko má svojho zástupca v EHPS, 
Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV organizuje každý rok jednodňové konfe-
rencie v Bratislave, výučba psychológie zdravia sa dostáva do povedomia ostatnej 
psychologickej verejnosti, účasť na konferenciách v zahraničí je vyššia ako u nás 
doma. Je veľká šanca dobehnúť zameškané a chopiť sa pomocnej ruky somatic-
kých medicínskych odborov, ktoré si uvedomujú, že spolupráce s psychológmi, 
najmä „health psychology“ zvyšuje efektívnosť liečebných aj preventívnych aktivít.



33 

Dosial sa nám nepodarilo:
• presvedčiť akademickú obec najmä v Bratislave aby svojou autoritou podpo-

rila záujem o problematiku, aby sa vytvoril spoločný systém pregraduálneho 
a postgraduálneho vzdelávania v oblasti psychológie zdravia,

• vytvoriť funkčnú organizačnú štruktúru, ktorá by na národnom fóre tvorila 
jednotnú odbornú komunitu, spôsobilú efektívne integrovať poznatky tejto 
disciplíny do jednotlivých oblastí spoločenského života (predovšetkým zdra-
votníctva, školstva, poradenstva),

• vytvoriť funkčnú organizačnú štruktúru, ktorá by primerane reprezentovala 
slovenskú psychologickú obec na medzinárodnom fóre.

Pri retrospektívnom pohľade na vývoj psychológie zdravia beriem späť svoje 
úvahy a myšlienky vyjadrujúce obavy o ďalší vývoj tohto odboru na Slovensku. 
S prof. Vláďom Kebzom sme v prestávkach voľna na konferencií vo Vernířovi-
ciach, ale aj v čase, keď nás poctil svojou účasťou na slovenských konferenciách 
psychológie zdravia, zachovávajúc tak punc medzinárodnosti – často diskutovali – 
podobné problémy v inom prevedení majú aj kolegovia v ČR, preto sme uvažovali 
nad možnosťou opätovného vytvorenia spoločnej československej spoločnosti 
psychológii zdravia. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo tieto „sny“ zrealizovať.

Prínos prof. Ondreja Kondáša, DrSc. 
pre rozvoj psychológii zdravia na Slovensku3

Počas svojej klinickej i pedagogickej praxi sa prof. Kondáš systematicky 
venoval otázkam prevencie. Medzi jeho prvými knižnými publikáciami bola 
„Psychohygiena všedného dňa“, ktorú napísal spolu s neurológom prof. Bartkom 
(1981, 1985). Tému prevencie ďalej rozvíjal vo svojich učebniciach Klinickej psy-
chológie (1977, 1980). V poslednej učebnici „State z klinickej psychológie“, ktorú 
napísal s kolektívom odborníkov, venuje celú piatu kapitolu psychológii zdravia 
(2002). V nej rozvíja teoretické a empirické pohľady, ktoré z didaktických dôvo-
dov rozdelil do štyroch okruhov:

1. stres a jeho zvládanie – copingové štýly,
2. psychologické činitele kardiovaskulárnych chorôb,
3. psychoneuroimunológia a psychoonkológia,
4. kognitívno -emotívne patogénne a salutoprotektívne činitele.

Predmet „Psychológia zdravia“ bol prednášaný na Trnavskej univerzite 
v Trnave v rokoch 1995–1997 prof. Kondášom a po jeho odchode pokračovala 
v prednáškach doc. Milada Harineková. Pán profesor prešiel na Univerzitu 

3 Autorkou textu je doc. Judita Stempelová, CSc. – najbližšia spolupracovníčka pána profesora.
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sv. Cyrila a Metóda v Trnave, kde pokračoval v prednáškovej činnosti predmetu 
od roku 1997 až do svojho odchodu na večnosť roku 2002. Tu sa stretol s rôznymi 
ťažkosťami pri uznaní Katedry psychológie a jej akreditáciou na Ministerstve 
školstva SR. Paradoxne k tomu došlo tesne po jeho smrti (Stempelová 2009).

Psychológia zdravia začala byť zaujímavá aj na východnom Slovensku, kedy 
kolega M. Skorodenský obhájil dizertačnú prácu súvislosti kardiovaskulárnych 
chorôb s rôznymi štýlmi správania. Už v roku 1996 vznikla v Košiciach Katedra 
pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, ako súčasť Humanitného ústavu 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. O rok neskôr prešla do zväzku s touto fakultou 
a od roku 2009 je tu „Výskumno -vzdelávací ústav prevencie“ zabezpečujúci oblasti 
rizikového správania dospievajúcich, preventívne a výcvikové programy zamerané 
na spoločenské faktory rizikového správania (Hvozdík, 2015).

V roku 1997/98 po vzniku Prešovskej univerzity mala Katedra psychológie 
tri oddelenia – jedno z nich bolo Katedra klinickej psychológie a psychológie 
zdravia (Hvozdík, 2015). V súčasnosti sa tejto tematike venuje mladšia generácia 
psychológov pod názvom „Health psychology“ (Madarasová -Gecková a spol.).
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Česká psychologie zdraví 
v kontextu evropského dění

Renata Hacklová

Sekci psychologie zdraví při ČMPS se již brzy po jejím založení v roce 1988 
podařilo integrovat do širšího evropského kontextu. Psychologie zdraví je jedním 
z novějších oborů uvnitř psychologie, který se velmi rychle rozvíjí. V posledních 
letech jsme svědky důrazu kladeného na aplikaci psychologie zdraví v praxi.

Mezinárodní platformou pro českou psychologii zdraví s nejdelší tradicí je 
Evropská společnost pro psychologii zdraví (European Health Psychology Society – 
dále jen EHPS; www.ehps.net). Působnost organizace v současné době přesahuje 
evropský kontinent a jsou v ní zastoupeny i země, jako je např. Japonsko, Aus-
trálie, Argentina, Turecko a další. EHPS si jako odborná společnost klade za cíl 
rozvíjet, šířit a sdílet informace z oboru psychologie zdraví na široké evropské 
či globální úrovni. Je iniciátorem řady aktivit, počínaje velkými celoevropskými 
konferencemi přes pořádání místních a národních konferencí až po menší setkání 
či semináře pracovních skupin.

Sdílení informací v rámci EHPS je aktivně podporováno několika způsoby. 
Na úrovni struktur se jedná o členství ve skupině tzv. národních delegátů. Každá 
členská země nominuje svého zástupce a ten pak v roli národního delegáta obsta-
rává výměnu informací a impulzů mezi svou zemí a touto evropskou strukturou. 
Historicky prvním zástupcem české psychologie zdraví se stal prof. Jaro Křivo-
hlavý, který v roli národního delegáta působil od 90. letech až do roku 2003. Poté 
převzal v letech 2004–2013 úlohu národního delegáta prof. Vladimír Kebza a od 
roku 2014 Dr. Renata Hacklová.

Na integrování české Sekce psychologie zdraví do této evropské společnosti 
se významně podíleli prof. Křivohlavý i prof. Kebza a patří jim velký dík za vše, 
co pro českou psychologii zdraví v uplynulých letech svého vědeckého tvůrčího 
působení vykonali. Oba se zabývali řadou zásadních oblastí psychologie zdraví. 
Mezi tématy můžeme najít např. smysluplnost života, well -being, kvalitu života, 
sociální oporu, syndrom burn -out, coping, residenci, spiritualitu nebo mezi-
oborová témata na pomezí psychologie zdraví a pozitivní psychologie jako 
např. psychické stavy radosti a naděje a mnoho dalších. Oba jsou autory celé řady 
tuzemských i zahraničních článků publikovaných v recenzovaných časopisech 
nebo monografi í či kapitol v odborných učebnicích. Výuka psychologie zdraví 
na českých vysokých školách dosud čerpá z jejich monografi í: Psychologie zdraví 
od Jara Křivohlavého vyšla v roce 2001 a Psychosociální determinanty zdraví 
Vladimíra Kebzy v roce 2005.
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Dalšími příležitostmi k navazování osobních kontaktů a rozvíjení rozmani-
tých forem spolupráce mezi členy EHPS jsou každoroční konference, pravidelně 
konané na konci léta. Kromě orálních a posterových sekcí se může každý účastník 
přihlásit do různých diskusních fór a pracovních seminářů. V roli pozvaných 
řečníků, tzv. key speakers, se objevují významní světoví představitelé oboru psy-
chologie zdraví. Na půdě konference v příslušném roce probíhá také společné 
pracovní setkání přítomných národních delegátů. Historicky první konference se 
konala v roce 1986 v nizozemském městě Tilburg, poté se v roli hostitelů vystří-
dala většina zemí Evropy (Německo, Nizozemí, Velká Británie, Švýcarsko, Belgie, 
Španělsko, Irsko, Francie, Rakousko, Řecko, Finsko atd.). I Praha se stala v roce 
2012 hostitelským městem 26. konference EHPS s ústředním tématem Resili-
ence a zdraví. Konferenci se podařilo zrealizovat a dovést do úspěšného konce 
díky předsednictví prof. Kebzy a práci řady kolegů ze Sekce psychologie zdraví 
a dobrovolníků z řad studentů psychologie. V roce 2018 se koná 32. konference 
v irském Galwey a následující rok se dění přesune do Chorvatska.

Psychologie zdraví se v evropském i světovém kontextu šíří rovněž díky pub-
likačním aktivitám. Bulletin European Health Psychologist (EHP) zprostředkovává 
vedle výsledků empirického výzkumu také informační servis pro členy společnosti 
ve vazbě na uplynulou každoroční konferenci. Health Psychology Bulletin (HPB) je 
časopis typu open access, který se specifi cky zaměřuje na metody výzkumu v této 
oblasti. Dalšími odbornými recenzovanýmí časopisy, které EHPS vydává nebo je 
nabízí členům EHPS za snížené předplatné, jsou Psychology and Health (P & H), 
Health Psychology Review (HPR) a Health Psychology & Behavioral Medicine 
(HPBM). Publikují se zde hlavně teoretické texty a empirické výzkumy zaměřené 
na psychosociální, behaviorální a biomedicínské vlivy na zdraví.

V poslední době si je možno povšimnout sílícího důrazu na to, aby psy-
chologie zdraví nebyla jen teoretickou disciplínou, ale aby se její poznatky více 
rozšířily do praxe. Již přes rok pravidelně vychází popularizační texty formou 
blogu „Praktická psychologie zdraví“, pohybujícího se na pomezí psychologie 
zdraví a příbuzných oborů. Texty blogu jsou překládány do národních jazyků 
a poté jsou po odborné korekci distribuovány přes síť národních editorů k pří-
jemcům textů. Články čerpají z výsledků rigorózních psychologických výzkumů 
a cílí přednostně na širší odbornou veřejnost, zejména zdravotníky (praktické 
lékaře, specialisty, fyzioterapeuty apod.) se záměrem podnítit je k popularizo-
vání metod psychologie zdraví vedoucích ke změně návyků u pacientů, kteří 
k nim docházejí na lékařské vyšetření. Zájemci se mohou přihlásit přes stránky 
http://practicalhealthpsychology.com a poté již texty přicházejí na jejich adresu. 
V diskusi k tématům blogu jsou využívána i další sociální média Facebook 
a Twitter.

V návaznosti na snahy o aplikaci psychologie zdraví je věnováno zvláštní 
vydání European Health Psychologist z prosince 2017 situaci v psychologii zdraví 
v členských zemích EHPS. Vydání přináší články týkající se čtyř ústředních témat, 
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k nimž se v rámci krátkého dotazníku vyjadřovali národní delegáti jednotlivých 
zemí. Hlavními tématy byly vzdělávání a praktický výcvik v psychologii zdraví, 
legislativa, zaměstnavatelnost, kooperace s jinými oblastmi. Šetření se zúčast-
nilo celkem 27 národních delegátů z celkového počtu 37 zemí EHPS. Autoři 
textů poukazují na to, že v důsledku rychlého rozvoje oboru je zapotřebí znovu 
se promyšleně zabývat identitou oboru, jeho vymezením a kooperací s dalšími 
oblastmi. Velmi aktuální je např. diskuse nad standardy vysokoškolského vzdělání 
a výcvikem v psychologii zdraví.

Právě v oblasti vzdělávání je patrná značná diverzita mezi jednotlivými 
zeměmi, kdy samostatný doktorský program psychologie zdraví má jen 6 % zemí, 
zatímco pregraduální programy v psychologii zdraví má cca 22 % (Bc.) a 59 % 
(Mgr.) evropských univerzit. V některých zemích bez doktorského programu 
psychologie zdraví je možné získat doktorát z psychologie zdraví v rámci jiných 
oborů (obecná, klinická, ev. sociální či pracovní psychologie) a tato praxe platí 
i pro ČR. V uvedeném vydání EHP bylo refl ektováno uplatnění psychologů zdraví 
v různých pracovních kontextech, jejich zaměstnatelnost a mobilita na trhu práce. 
I tyto oblasti velmi úzce souvisejí s defi nicí a identitou psychologie zdraví a s vní-
máním psychologie zdraví jako samostatného oboru laickou i odbornou veřej-
ností. Aktuální jsou otázky dalšího směřování, vývoje a perspektivy psychologie 
zdraví. Výsledky ankety přidávají cenné údaje k již probíhající diskusi uvnitř EHPS 
a dalších globálních struktur a pomáhají lépe porozumět rozdílům v postavení 
psychologie zdraví v jednotlivých státech, které se odrážejí na mezinárodní scéně. 

Je evidentní, že v současnosti jsou v postavení psychologie zdraví mezi psy-
chologickými i lékařskými obory v různých zemích značné rozdíly, což s sebou 
nese ambivalentní vnímání psychologie zdraví. Tato situace poukazuje na důleži-
tost stanovit společné cíle v psychologii zdraví pro evropské země. Bude zapotřebí 
mj. nově redefi novat roli psychologů zdraví. S podobnými cíli se ztotožňuje i další 
nadnárodní organizace, v níž má česká psychologie zdraví svou korespondenční 
účast, a sice EFPA (European Federation of Psychologists’ Association; www.efpa.eu). 
Společná práce psychologů zdraví na této platformě může mít buď formu osobní 
účasti (na setkáváních pracovní skupiny), nebo formu distanční (písemný kon-
takt). Tato sekce nyní pracuje na stanovách a společném prohlášení, které se bude 
týkat vymezení role psychologie zdraví ve zdravotním systému. V předběžném 
prohlášení se konstatuje, že se psychologie zdraví nyní více šíří a etabluje ve 
zdravotnických systémech, takže z původního hlavního důrazu na fyzické zdraví 
(a změnu chování via behaviorální modely) se nyní věnuje rovnocenná pozornost 
také duševnímu zdraví, a to ve vztahu psychologie zdraví k zavedeným aplikova-
ným oblastem, jako je klinická psychologie nebo psychoterapie. V současnosti 
se konsenzuálně uznávají čtyři hlavní podoblasti v rámci psychologie zdraví:

1. Klinická psychologie zdraví (Clinical health psychology) – zabývá se péčí 
o duševní zdraví i prevencí onemocnění díky zájmu o změnu návyků 
a chování.
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2. Psychologie zdraví a veřejné zdraví (Public health psychology) – zkoumá vztah 
mezi psychosociálními faktory a zdravím v celé populaci.

3. Komunitní psychologie zdraví (Community health psychology) – zkoumá 
komunitní faktory zdraví, plánuje intervence pro komunity s ohledem na 
jejich potřeby.

4. Kritická psychologie zdraví (Critical health psychology) – zabývá se distribucí 
moci a jejím dopadem na zdraví z hlediska potenciálních zdrojů nerovnosti, 
jako jsou etnikum, gender, věk či socioekonomický status. Sleduje vztahy 
mezi zdravím a zdravotními systémy a zdravotní politikou.

Zvyšující se zájem o aplikaci psychologie zdraví dokumentuje fakt, že i v další 
organizaci, jako je Mezinárodní asociace aplikované psychologie (IAAP), se stala 
divize psychologie zdraví druhou největší divizí, co se týká počtu členů.

Je evidentní, že výše zmíněné evropské a celosvětové koordinované aktivity 
usilují o zřetelnou identifi kaci psychologie zdraví jako samostatného oboru a jeho 
širší aplikaci v praxi. Autoři textů v prosincovém vydání EHP tuto potřebu kon-
statovali rovněž a dotkli se vágního defi nování psychologie zdraví a chybějících 
standardizovaných mezinárodních stanov oboru a specifi k vykonávání profese 
psychologie zdraví v praxi.

V budoucnosti proto vyvstává pro tuzemské i mezinárodní společenství 
úkol jasně a konzistentně vymezit, kým vlastně psychologové zdraví jsou, čím se 
psychologie zdraví zabývá, jak je legislativně zaštítěna a co ji specifi cky odlišuje 
od jiných psychologických a zdravotnických (medicínských) oblastí při aplikaci 
v praxi.
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Vzpomínka na výrazné postavy 
české psychologie zdraví 4

Jiří Mareš

Jedná se o pět osobností, které nás již opustily. Představíme je v abecedním 
pořadí: V. Břicháček, M. Havlínová, V. Kebza, J. Křivohlavý, L. Míček.

Václav Břicháček, doc. PhDr. (1930–2010)

Studium
Vystudoval obory psychologie a fi lozofi e na Filozofi cké fakultě Univerzity 

Karlovy Praze.

Pracoviště, na nichž působil
Nastoupil do Psychologického ústavu UK jako asistent k prof. Doležalovi. 

Zde se věnoval experimentální psychologii. V r. 1968 se podílel na obnově čes-
koslovenského skautingu a byl zvolen místonáčelníkem. Angažoval se i ve změ-
nách v Psychologické společnosti. Obé mu po srpnové okupaci naší země vojsky 
Varšavské smlouvy přitížilo. Už na počátku normalizace musel opustit univerzitu 
a zakotvil ve zdravotnické sféře, která tehdy poskytla útočiště mnoha psycholo-
gům. Pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a v Laboratoři preventivní 
a sociální pediatrie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha. Po 
sametové revoluci byl rehabilitován a povolán zpátky na Filozofi ckou fakultu UK. 
Klima tehdejší katedry psychologie mu nevyhovovalo, a proto se v r. 1991 rozhodl 
odejít do důchodu. Oslovila ho však nově vznikající Fakulta humanitních studií 
UK a on neodolal a nastoupil tam; na část úvazku působil rovněž na soukromé 
Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Lidská charakteristika
Jako učitel přicházel mezi vysokoškolské studenty a získával je svými slovy 

i skutky nejen pro psychologii, ale obecněji pro kritický postoj ke světu. Přichá-
zel si popovídat o daném problému. Na rozdíl od řady přednášejících si zvolené 
téma ještě sám promyslel, zaujal k němu své vlastní stanovisko, které studentům 
sděloval spolu se zdůvodňujícími argumenty. Svoji další roli badatele bral velmi 
vážně a zároveň se přitom netvářil smrtelně vážně. Prohlašoval, že moderní věda 

4 S mírnými úpravami převzato z publikace: Mareš, J.  25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988–2013). 
Brno: MSD, 2013, s. 23–26, 29–31, 34–36.
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se dá dělat jen týmově a tomu by měly odpovídat také publikace – měly by mít 
více než jednoho autora. Nezůstával jen u proklamace, ale své stanovisko doklá-
dal činy. Mnoho jeho závažnějších prací vzniklo ve spolupráci s jinými autory, 
a to nejen psychology, ale představiteli různých profesí, včetně plejády lékařů 
různých specializací.

Dělal to, co považoval za potřebné, zajímavé či užitečné. Neobdivoval sám 
sebe, nesnažil se vyniknout nad ostatními; uměl poradit, uměl spolupracovat. 
Měl smysl pro humor a dokázal si dělat legraci i sám ze sebe. Rád diskutoval 
s mladými lidmi. Povzbuzoval je k další práci, a proto jich měl kolem sebe vždy 
plno. Během let získal dovednost soustředit se na podstatné znaky problému. 
Znalost světové literatury a bystrý vhled spolu s výzkumnými zkušenostmi mu 
umožňovaly vybírat si nosná témata a současně neztrácet čas s povrchními lidmi. 
Byl odbornou i lidskou autoritou.

Témata, jimiž se v psychologii zdraví zabýval
Snad právě proto, že se mnoho let zabýval nemocnými a vyčerpanými lidmi, 

se posledních dvacet let života intenzivně věnoval pohledům na zdraví lidí. Spolu 
s M. Habermanovou vydal publikaci nazvanou Studie z psychologie zdraví. 
Nacházel netradiční témata (např. odolnost pacientů vůči psychosomatickým 
onemocněním) a vtahoval do výzkumných aktivit své studenty, včetně účasti na 
každoroční konferenci o psychologii zdraví ve Vernířovicích či Priessnitzových 
léčebných lázních v Jeseníku.

Literatura o něm
Csémy, M., Habermanová, M., Pavlíček, M. (Eds.) Manere in montibus. Sborník 

k životnímu jubileu Václava Břicháčka. Praha: Fakulta humanitních studií 
UK, 2005. 167 s. ISBN 80-239-6260-4.

Havlůjová, J., Pilka, J., Pfeiff erová, J. (Eds.) Václav Břicháček (1930–2010): 
setkání, vzpomínky, stopy. Praha: Junák, 2011. 137 s. 
ISBN 978-80-86825-57-1.

Mareš, J. Václav Břicháček (1930–2010). Československá psychologie, 2010, roč. 
54, č. 2, s. 206–214. ISSN 0009-062X.

Jeho klíčové publikace z psychologie zdraví
Břicháček, V. Zdraví jako biosociální jev. In: Dunovský J. a kol. 

Sociální pediatrie: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 1999, s. 27–31. 
ISBN 80-7169-254-9.

Břicháček, V. Homo in futurum cogitans I. Československá psychologie, 2005, 
roč. 49, č. 1, s. 74–80. ISSN 0009-062X.

Břicháček, V.: Homo in futurum cogitans II. Československá psychologie, 2005, 
roč. 49, č. 2, s. 175–183. ISSN 0009-062X.
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Břicháček, V., Habermanová, M. (Eds.) Studie z psychologie zdraví. 
Praha: Fakulta humanitních studií UK a Ermat, 2007, 257 s. 
ISBN 978-80-87178-00-3.

Mayerová, M., Mikšík, O., Břicháček, V. Předpoklady odolnosti vůči psychické 
zátěži u pacientů s psychosomatickými chorobami. Československá 
psychologie, 1989, roč. 33, s. 150–163. ISSN 0009-062X.
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Miluše Havlínová, PhDr., CSc. (1934–2007)

Studium
Vystudovala psychologii a pedagogiku na Pedagogické fakultě UK Praha 

a tyto dva obory předznamenaly její celoživotní usilování. Postupem času k nim 
přibyl třetí obor, jímž bylo zdravotnictví.

Pracoviště, na nichž působila
Za svůj život prošla jen třemi institucemi: Psychologickou laboratoří 

doc. Machače na Pedagogické fakultě UK, Filozofi ckým ústavem ČSAV Praha 
a Státním zdravotním ústavem Praha. Právě v tomto ústavu pracovala nejdéle 
a setrvala v něm až do konce života.

Lidská charakteristika
Zajímalo ji všechno nové. Patřila v nejlepším slova smyslu k příslušníkům 

pomáhajících profesí. Pomáhala nejen dětem a učitelům ve školách, nejen klientům 
a pacientům. Pomáhala – a to nebývá obvyklé – svým kolegyním a kolegům. Byla 
to ona, která vytvářela lepší podmínky pro práci ostatních odborníků, pro výměnu 
zkušeností, pro odbornou diskusi a sjednocování stanovisek. Dnes už těžko někdo 
spočte, kolik zorganizovala klinických dní v Lékařském domě, seminářů pro uči-
tele a ředitele po celé republice, workshopů pro nadšence z řad učitelů, kolik škol 
osobně navštívila. Vydávala a redigovala publikace o zdravé škole, které čtou tisíce 
učitelů v praxi. Podílela se na práci redakce Učitelských listů a přispívala do nich 
sérií článků o psychologických a zdravotnických aspektech školního vyučování. 
Spojovala v jedné osobě několik typů vědeckých pracovníků a vykonala práci, 
kterou si v jiných zemích rozdělují mezi sebou celé týmy.

Témata, jimiž se v psychologii zdraví zabývala
Byla iniciátorkou vzniku psychologie zdraví v Československu. Spolupraco-

vala s odborníky z dřívější Lékařské fakulty hygienické UK Praha (dnes 3. lékařské 
fakulty UK). Zajímala se o psychohygienu vyučovacího procesu, o podobu školní 
zátěže, o dopady této zátěže na žáky, ale též o vzdorování dětí zátěžovým situacím, 
o jejich odolnost. V letech 1981–1990 se výrazně podílela na řešení projektu Škola 
a zdraví dětí. V něm se propojovaly lékařsko -hygienické a psychologické pohledy 
na fungování školy a na její rizika.

V r. 1991 Světová zdravotnická organizace (WHO) nabídla Českosloven-
sku účast v širokém mezinárodním projektu Škola podporující zdraví – zdravá 
škola. Do zmíněného projektu vstoupila nejprve v roli členky poradního sboru 
Ministerstva zdravotnictví ČR a od roku 1996, kdy gesci projektu převzal Státní 
zdravotní ústav, na sebe vzala nelehkou roli národní koordinátorky české části 
projektu. Starala se o síť základních škol, které byly do projektu zapojeny, a nebylo 
to snadné, neboť jejich počet dosáhl čísla sto. Myšlenku zdravé školy neomezovala 
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jen na okruh aktivních, progresivních škol. S neobyčejným zápalem propagovala 
hlavní pilíře tohoto hnutí – pohodu ve školním prostředí, zdravé učení a otevřené 
partnerství – také mezi širokou učitelskou veřejností.

Literatura o ní
Břicháček, V. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. – 18. 1. 1933 – 24. 7. 2007. 
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Nováčková, J., Kovařovic, J. Odešla PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Učitelské 

listy, 2007, roč. 15, č. 1, dne 28. 8. 2007, s. 6.

Její klíčové publikace z psychologie zdraví
Červenka, S., Havlínová, M. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? Praha: Agentura 

Strom, 1994. SBN 80-901662-2-9.
Havlínová, M. Zdravá mateřská škola. 1. vydání. Praha: Portál, 1995. 141 s. 
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interakce v prvním roce školní docházky. Psychológia a patopsychológia 
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Havlínová, M, Kloudová, R., Josífk o, M. Tvořivé myšlení dětí a odolnost 
vůči zátěži. Československá hygiena, 1982, roč. 27, č. 7, s. 392–395. 
ISSN 0009-0573.

Havlínová, M., Kolář, M. Sociální klima v prostředí základních škol ČR 
(výzkumná studie Institutu dětí a mládeže). Praha: MŠMT, 2001, 67 s.

Havlínová, M., Kopřiva, P., Mayer, I. et al. Program podpory zdraví ve škole. 
1. vydání. Praha, Portál 1998. 275 s. ISBN 80-7178-263-7.

Havlínová, M., Kopřiva, P., Mayer, I. et al. Program podpory zdraví ve škole. 
2. vydání. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 80-7367-059-3.

Havlínová, M., Provazník, K., Komárek, L. Projekt Škola a zdravé děti 
1980–1990. Československá psychologie, 1989, roč. 33, č. 3, s. 225–232. 
ISSN 0009-062X.

Havlínová, M., Schneiderová, D., Tomášek, L. Školy s různou kvalitou 
sociálních podmínek ke školní práci a psychologické indikátory stresu 
u žáků. Pedagogika, 1998, roč. 48, č. 4, s. 397–407. ISSN 0031-3815.

Havlínová, M., Vencálková, E. (Eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské 
škole. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. 220 s. ISBN 80-7178-383-8.

Havlínová, M., Vencálková, E. (Eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské 
škole. 2. vydání. Praha: Portál, 2008. 224 s. ISBN 978-80-7367-478-8.
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Vladimír Kebza, prof. PhDr., CSc. (1953–2017)

Studium
Vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofi cké fakultě UK v Praze. 

Vědeckou přípravu v oboru psychologie absolvoval v Psychologickém ústavu 
ČSAV v Praze.

Pracoviště, na nichž působil
Po promoci nastoupil nejprve do Psychologického ústavu ČSAV, kde se 

zabýval výzkumem kognitivních procesů. Na začátku devadesátých let přešel 
do Státního zdravotního ústavu v Praze. Kromě toho se věnoval vysokoškolské 
výuce. Od roku 1994 působil jako vysokoškolský učitel nejprve na 3. lékařské 
fakultě UK v Praze. Od roku 2000 vyučoval na Katedře psychologie Provozně 
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a od roku 2001 ještě na 
Katedře psychologie Filozofi cké fakulty UK v Praze.

Lidská charakteristika
Šlo o odborníka, který své bohaté profesionální znalosti a široké mezinárodní 

kontakty nedával okázale najevo. Uměl si vybírat spolupracovníky, byl přátel-
ský, nekonfl iktní, dokázal naslouchat druhým lidem. Současně měl svá vnitřní 
náročná kritéria kvality, která uplatňoval vůči sobě i druhým; nespokojoval se 
s provizorními řešeními.

Témata, jimiž se v psychologii zdraví zabýval
V Psychologickém ústavu ČSAV se věnoval výzkumu kognitivních procesů, 

zvláště kreativity a představivosti. Po nástupu do Státního zdravotního ústavu se 
stal členem nově vytvořeného mezioborového česko -amerického týmu, řešícího 
grant Agentury pro mezinárodní rozvoj (US AID) ke snižování výskytu kardiovas-
kulárních onemocnění v ČR. Zabýval se otázkami psychogenních rizik chronic-
kých neinfekčních onemocnění, dále též otázkami zátěže, stresu a jejich zvládání, 
psychické odolnosti, osobní pohody (well -being), sociální opory, nerovností ve 
zdraví a longitudinálního studia úspěšného celoživotního vývoje.
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Jaro Křivohlavý, prof. PhDr., CSc. (1925–2014)

Studium
Vystudoval obory psychologie, fi lozofi e a anglistika na Filozofi cké fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze.

Pracoviště, na nichž působil
Jako řada lidí jeho generace neměl jednoduchý život, což se projevilo i v jeho 

profesní biografi i. Dříve, než se mohl věnovat psychologii, pobyl v koncentrač-
ním táboře Terezíně a poté byl převelen jako heft link do kladenského dolu Prago. 
Po skončení války absolvoval Filozofi ckou fakultu UK a nastoupil v r. 1950 do 
Československého ústavu práce – do Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. 
Z politických důvodů byl z ústavu v r. 1967 propuštěn, ale podařilo se mu získat 
místo psychologa v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, kde působil 
až do r. 1991. Rok pracoval i na Univerzitě v Lipsku (1977–1978). Po odchodu 
do důchodu působil též na nově vzniklé Fakultě humanitních studií UK Praha.

Lidská charakteristika
Byl to člověk hledající nová a zajímavá témata, která by – po psychologickém 

propracování – mohla pomoci lidem. Neulpíval u jednou nalezeného, neměl své 
jedno celoživotní téma jako někteří psychologové. Pátral, studoval odbornou lite-
raturu, překládal zahraniční literaturu, promýšlel nová témata a vytvářel si vlastní 
názor. Nebyl akademickým teoretikem, přitahovala ho aplikovaná psychologie. 
Od doby svého dospívání stále zažíval situace, kdy je všechno jinak, než by se dalo 
očekávat, a velmi často byl stavěn před osudová rozhodnutí, jak se ve vypjatých 
momentech zachovat. Jeho průvodcem a rádcem po celý život byla hluboká víra 
a rodinná pospolitost. Pro svou víru a její veřejné vyznávání (laický kazatel, člen 
synodní rady) byl v období totality pronásledován.

Byl živým dokladem posttraumatického rozvoje osobnosti – těžké životní 
zkoušky ho nezlomily, naopak posílily jeho odolnost a přiměly ho stále si rozšiřovat 
obzory. Kromě psychologie práce se zabýval sociální psychologií, pedagogickou 
psychologií, klinickou psychologií, psychologií zdraví, thanatologií, slaboprou-
dou elektrotechnikou, historií, hudební vědou. Nelze si ho však představit jako 
badatele v laboratoři a v bílém plášti, neboť se o realitě přesvědčoval osobně, na 
místě, kde problémy vznikají (doly, elektrárny, továrny, školy, nemocnice). Rád 
cestoval po republice i po světě a díky své velké jazykové kompetentnosti se osobně 
seznamoval se světovými kapacitami oboru. Zabýval se sportem, turistikou, hud-
bou (zejména houslovou hrou), zpíval. Výborně přednášel, a proto byl zván na 
domácí i zahraniční konference, na domácí i zahraniční vysoké školy. To, co se 
dozvídal, velmi rád předával dál, inspiroval mladší generace.
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Témata, jimiž se v psychologii zdraví zabýval
Měl za sebou bohatou výzkumnou i publikační činnost. Podobně jako V. Bři-

cháček se léta věnoval vážně nemocným a umírajícím lidem a to ho logicky přivedlo 
i k druhé části životního spektra – k tematice zdraví, k udržení či navracení zdraví. 
Patřil k propagátorům myšlenky, že člověk musí mít svůj pozitivní životní cíl, 
musí mít pro co žít. Zabýval se proto zvládáním stresu, bojem proti syndromu 
vyhoření, odolností a nezdolností člověka. Zkoumal kvalitu života lidí, studoval 
otázky smysluplnosti života, naděje, moudrosti, odpuštění, optimismu, štěstí. Byl 
autorem první domácí monografi e o psychologii zdraví.

Literatura o něm
Palán, A. Dvě lásky. Rozhovory s Jarem Křivohlavým. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2008. 254 s. ISBN 978-80-7195-153-7.
Mareš, J. Odešel Jaro Křivohlavý. Československá psychologie 2015, roč. 59, č. 1, 

s. 94–97. ISSN 0009-062X.

Jeho publikace z psychologie zdraví
Křivohlavý, J. Mít pro co žít. Praha: Návrat domů, 1994. 94 s. 

ISBN 80-85495-33-3.
Křivohlavý, J. Jak zvládat stres. Praha: Grada Publishing, 1994. 190 s. 

ISBN 80-7169-121-6.
Křivohlavý, J. Sdílení naděje. Praha: Návrat domů, 1997. 184 s. 

ISBN 80-85495-64-3.
Křivohlavý, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada Publishing, 1998. 131 s. 

ISBN 80-7169-551-3.
Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. 1. vydání. Praha: Portál, 2001. 279 s. 

ISBN 80-7178-551-2.
Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. 2. vydání. Praha: Portál, 2003. 279 s. 

ISBN 80-7178-744-4.
Křivohlavý, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. 195 s. 

ISBN 80-7178-835-X.
Křivohlavý, J. Jak přežít vztek, zlost a agresi. Praha: Grada Publishing, 2004. 

153 s. ISBN 978-80-247-0818-8.
Křivohlavý, J. Psychologie smysluplnosti existence. Praha: Grada Publishing, 

2006. 204 s. ISBN 80-247-1370-5.
Křivohlavý, J. Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Praha: Grada Publishing, 

2007. 120 s. ISBN 978-80-247-1838-5.
Křivohlavý, J. Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha: Grada Publishing, 

2009. 138 s. ISBN 978-80-247-2362-4.
Křivohlavý, J. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie. Praha: Grada Publishing, 

2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3604-4.



 50

Křivohlavý, J. Optimismus, pesimismus a prevence deprese. Praha: Grada 
Publishing, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-4007-2.

Křivohlavý, J. Psychologie pocitů štěstí. Praha: Grada Publishing, 2013. 136 s. 
ISBN 978-80-247-4436-0.

Křivohlavý, J., Pečenková, J. Duševní hygiena zdravotní sestry. Praha: Grada, 
2004. 78 s. ISBN 80-247-0784-5.



51 

Libor Míček, prof. PhDr., CSc. (1931–2004)

Studium
Vystudoval psychologii, fi lozofi i a dějepis na Filozofi cké fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci.

Pracoviště, na nichž působil
Po promoci pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Brně. Poté 

přešel na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1964 
nastoupil na Filozofi ckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde působil až 
do své smrti. Významná byla jeho činnost spojená se zřízením Slezské univerzity. 
Byl jmenován prorektorem brněnské univerzity s posláním konstituovat nové 
vysoké učení v Opavě.

Lidská charakteristika
Byl to člověk klidný, vstřícný, hluboce založený; byl to humanista, který si 

stál za svými názory. Jeho kolegové i jeho studenti si ho vážili pro pevné a neo-
chvějné morální zásady a postoje, kterým se nikdy nezpronevěřil. Byl proto 
nepohodlný představitelům totalitního režimu a zaslouženého uznání se dočkal 
až po sametové revoluci.

Témata, jimiž se v psychologii zdraví zabýval
Výzkumně se zaměřil na oblast duševní hygieny a související oblasti. Publiko-

val mnoho studií na téma duševního zdraví. Byl znám i jako neúnavný propagátor 
a popularizátor zdravého životního stylu; rozšiřoval použití jógy a vedl kurzy 
regenerace sil vedoucích pracovníků a učitelů. Zasloužil se o rozšíření tématu 
duševní hygieny mezi nejširšími vrstvami obyvatelstva.
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Současný stav oboru psychologie zdraví v ČR

Výbor sekce

V historickém přehledu jsme ukázali, jak dlouhou cestu musela u nás psy-
chologie zdraví ujít. Od úplných začátků, kdy organizátoři akcí i jejich účastníci 
teprve hledali obrysy relativně nového oboru, přes zakotvení oboru v systému 
již známých a zavedených oborů a navazování mezinárodních kontaktů až po 
současný stav.

Období konstituování oboru, jeho přijetí odbornou veřejností a hledání toho, 
v čem všem by mohl být přínosem, skončilo. Obor dospěl do „mužného věku“ 
a klade si otázky typu: kam zatím dospěl, jaká je jeho současná situace, s kým 
se vydat dále a kam. Aktuální postavení oboru není snadné. Zde jsou některá 
konstatování.

Na vzniku a prvních krocích české psychologie zdraví se podílely výrazné 
osobnosti české psychologie, které jí získaly určité renomé; ale jejich řady prořídly 
a nahrazování bude dlouhé a obtížné.

Současná česká psychologie zdraví nemá – na rozdíl od mnoha jiných psy-
chologických oborů – svoji pevnou institucionální základnu. Kdysi se zdálo, že 
by jí mohl být Státní zdravotní ústav, ale změny, které v něm proběhly a ještě 
probíhají, tuto možnost vylučují. Realita je taková, že Sekce psychologie zdraví 
funguje díky několika nadšencům, kteří pracují na různých katedrách několika 
vysokých škol; věnují se tomuto oboru vedle své hlavní práce. Těžiště práce tedy 
bývá na katedrách a fakultách, nikoli v krajích jako svébytných celcích. S urči-
tou nadsázkou by se dalo říci, že v rámci republiky jde zatím spíše o „ostrůvky 
pozitivní deviace“ a chybí nám fungující sociální síť pracovníků, kteří se věnují 
psychologii zdraví. Projevuje se to mj. v situacích, kdy národní koordinátorka 
R. Hacklová potřebuje sestavit každoroční přehledovou zprávu o fungování české 
psychologie zdraví pro European Health Psychology Society.

Výhodou naopak je, že pracovníci vysokých škol jsou nuceni (kromě rozsáhlé 
pedagogické činnosti) provádět také výzkumnou činnost. Pokud se jim podaří 
získat pro katedru či fakultu výzkumný grant se zaměřením na psychologii zdraví, 
pak je pro ně přirozené zkoumat osoby a jevy v terénu, získaná data zpracová-
vat, výsledky interpretovat a diskutovat. Referovat o nich na konferencích, psát 
výzkumné texty a publikovat články, statě ve sbornících, ba i monografi e. Právě 
popsaná oblast je silnou stránkou české psychologie zdraví.

Výzkumná činnost vysokoškolských učitelů, která je zaměřena na psychologii 
zdraví, generuje na řadě pracovišť i výzkumnou činnost studentů. Tito vyučující 
vypisují témata bakalářských i diplomových prací, která přispívají dílčími zjiště-
ními k obohacení domácího poznání v dané oblasti. Složitější je situace u dok-
torských disertací, neboť – jak si mnohokrát povzdechl V. Kebza – je obtížné 
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splnit personální a kvalifi kační požadavky Akreditační komise vlády pro otevření 
samostatného doktorského studijního programu Psychologie zdraví za situace, 
kdy fakulty sotva zvládnou personální a kvalifi kační požadavky pro akreditaci 
tradičních psychologických oborů. Přesto se dařilo a daří vypsat a obhájit několik 
disertací na témata z psychologie zdraví – a to v rámci jiných doktorských stu-
dijních programů.

Předností (a současně slabinou) psychologie zdraví je její široký záběr, její 
multidimenzionalita. Její poznatky se uplatňují mj. v lékařské péči, ošetřovatelské 
péči, v péči o zranitelné skupiny obyvatelstva (děti, dospívající, seniory, handicapo-
vané jedince), v domácí péči, ale také ve výchově a vzdělávání (počínaje zařízeními 
předškolní výchovy a konče vysokými školami), v přípravě sportovců i vojáků. 
Pomáhá řešit otázky související s prevencí nemocí a úrazů, s kvalitou života lidí, 
se životním a pracovním prostředím, s běžnými i extrémními životními situacemi.

Současná psychologie zdraví se uplatňuje ve většině pomáhajících profesí, 
avšak – a v tom je její další nevýhoda – neexistuje jako samostatná profese; psycholog 
zdraví nefi guruje v žádném českém katalogu prací, nemá ofi ciální kvalifi kační 
„přihrádku“.

Odtud plyne další nevýhoda: na vysokých školách a v dalším vzdělávání 
pracovníků různých profesí plní psychologie zdraví roli specifi ckého kultivují-
cího vyučovacího předmětu, který sice poskytuje svébytný pohled na lidské zdraví 
a nemoc, ale bývá spíše řazen do kategorie povinně volitelných či volitelných 
předmětů, nikoli bezpodmínečně povinných. Má tedy jen omezenou možnost 
výrazněji oslovit všechny vysokoškoláky dané fakulty. Neplatí to však absolutně: 
vždy se najdou jedinci, které problematika psychologie zdraví zaujme, začnou se 
o ni zajímat. Z nich se pak rekrutují účastníci (občas i aktivní účastníci) našich 
konferencí. Stává se však, že na některých fakultách po předmětu psychologie 
zdraví sáhnou vyučující, kteří nemají celkový přehled o současné podobě oboru, 
ale zdá se jim, že by mohl přispět k jejich odbornému renomé. Buď si vyberou 
jen pár „atraktivních“ témat, anebo čerpají z dříve vydaných domácích monogra-
fi í, jejichž obsah už zastaral (podrobnosti o nově připravované monografi i jsou 
uvedeny v následující kapitole).

Jsme však svědky také jiného, pro obor nepříznivého trendu, který by se 
dal označit jako „rozebírání“ oboru. Jednu skupinu aktivistů tvoří učitelé jiných 
předmětů na vysokých školách. Ti pomíjejí fakt, že psychologie zdraví tvoří 
funkční celek, a vybírají z ní dílčí témata, aby jimi zatraktivnili své předměty 
(viz např. předměty typu výchova ke zdraví, zdravotnická psychologie apod.). 
Druhou skupinu aktivistů tvoří různí pseudopsychologové (lektoři zdravého 
životního stylu, organizátoři výcvikových kursů, mentální koučové, zlepšovatelé 
aury atd.). Ti využívají vybrané poznatky z psychologie zdraví jako náplň dobře 
placených služeb, ale poznatky z psychologie zdraví si upravují po svém; klientům 
prezentují její pokřivenou, ba zkreslenou podobu.
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Korektní prezentování psychologie zdraví širší veřejnosti je samostatným 
tématem. Můžeme říci, že česká psychologie zdraví dospěla z nulového bodu 
do stadia oboru, o němž odborná psychologická veřejnost už ví a jeho existenci 
akceptovala. Poněkud jiná situace je u širší laické veřejnosti. Popularizaci psycho-
logie zdraví donedávna (s nadšením sobě vlastním) vykonával Jaro Křivohlavý. 
Po jeho odchodu tato důležitá specifi cká role osiřela a bude třeba ji oživit.

Shrnutí

Česká psychologie zdraví v některých oblastech funguje dobře (výzkum, 
publikace), v dalších se potýká s překážkami, které nemůže sama příliš ovlivnit 
(chybí institucionální základna, není samostatnou profesí). V jiných je však pře-
devším na ní samotné, jak problémy zvládne (vybudování fungující sociální sítě 
mezi aktéry, zlepšování personální situace oboru, zlepšení pregraduální výuky 
oboru, konstituování doktorského studia, získávání studentů pro obor, popula-
rizace oboru u laické veřejnosti).
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Monografi e Psychologie zdraví

Jiří Mareš, Vladimír Kebza

V kapitole o historii české psychologie zdraví a samostatné odborné Sekci 
psychologie zdraví při ČMPS jsme uvedli, že první snaha konstituovat nový 
obor (byť pod dobovým názvem psychologie zdravého života) se objevily už roku 
1988, ale explicitní označení sekce ČMPS psychologie zdraví se zrodilo až kon-
cem roku 1992.

Z kterých českých pramenů mohli zájemci o hlubší seznámení se s psycho-
logií zdraví zpočátku čerpat? Publikací nebylo mnoho a soustřeďovaly se jen na 
jeden z tematických okruhů, které dnes do psychologie zdraví zařazujeme: šlo 
o psychohygienu či duševní hygienu (Doležal, 1964; Bartko, 1965; Míček, 1984; 
Kondáš, 1985). Teprve útlá práce lékaře a psychologa Přemysla Mohapla Úvod 
do psychologie nemoci a zdraví (1992) byla prvním krokem k širšímu chápání 
psychologie zdraví v České republice. Poté ještě vyšla skripta B. Vašiny (1999). 
Přesto však na domácím trhu chybělo komplexnější pojednání o psychologii 
zdraví. Museli jsme si počkat až do roku 2001, kdy spoluzakladatel oboru u nás 
Jaro Křivohlavý vydal první důkladnou českou práci o psychologii zdraví (Křivo-
hlavý, 2001). Jeho monografi e byla záhy rozebrána, a proto nakladatelství Portál 
vydalo v r. 2003 její druhé vydání a v roce 2009 třetí (Křivohlavý, 2003, 2009).

Obor se v zahraničí (a postupně i u nás) dynamicky rozvíjel a vyvstala 
potřeba nového díla, které by tyto změny zachytilo. Stávalo se stále zřejmějším, 
že zmíněný úkol přesahuje síly jednotlivce, a proto vznikla myšlenka připravit 
kolektivní monografi i. Nesnadného úkolu se ujal V. Kebza. Ve spolupráci s Českou 
lékařskou komorou připravil novou koncepci; vybral a oslovil vhodné autory, jak 
psychology, tak lékaře. Oslovil též nakladatelství Grada Publishing, které s vydá-
ním monografi e souhlasilo a zařadilo ji do svého edičního plánu. Příprava tak 
rozsáhlého díla postupovala pomalu, a proto se mezitím objevovaly publikace, 
které měly období čekání překlenout. Zmiňme např. tři vysokoškolské učebnice 
(Mlčák, 2007; Vašina, 2009; Pelcák, 2014).

Jak vypadala celková koncepce nově připravované monografi e? Mělo jít 
o reprezentativní kolektivní vědeckou monografi i, která měla současně plnit 
funkci vysokoškolské učebnice. Jejím posláním bylo přehledně shrnout soudobé 
hlavní oblasti psychologie zdraví, přiblížit důležité směry jejího vývoje. Text neměl 
mít jen teoreticko -přehledový charakter, nýbrž obecný výklad měl být doložen 
výsledky empirických studií (zahraničních i domácích). Důstojný prostor měly 
dostat tři základní oblasti psychologie zdraví: diagnostika, intervence a pocho-
pitelně také prevence. Monografi e byla rozvržena do 12 velkých oddílů, které se 
dále členily do jednotlivých kapitol.
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Původní časový harmonogram byl optimistický. Počítal s tím, že do konce 
prosince 2011 proběhnou jednání s nakladatelstvím Grada Publishing, do konce 
března 2012 se uskuteční jednání s uvažovanými spoluautory kapitol. Ti by do 
konce září 2012 měli zpracovat své texty tak, aby recenzní řízení mohlo proběh-
nout na počátku roku 2013 a publikace by byla vytištěna v polovině roku 2013.

Jak už to bývá u kolektivních děl, autoři slíbili dodat své texty včas, ale realita 
byla úplně jiná. Někteří z nich, zejména ti, kteří jsou vytíženi klinickou prací, se 
s odevzdáním rukopisu opožďovali, jiní zjistili, že nejzazší termíny nestihnou 
vůbec atd. Termíny se upravovaly, texty odevzdané v roce 2012 zastarávaly a bylo 
třeba je inovovat. Celkově se příprava rukopisu neustále posouvala. Na jarní kon-
ferenci o psychologii zdraví ve Vernířovicích v roce 2017 V. Kebza vyhlásil, že 
konečný termín pro odevzdání rukopisů je konec srpna 2017. Poté už proběhne 
úprava došlých rukopisů a případná redukce původního širšího záměru.

Život však přináší nečekané změny. V červenci hlavní editor připravované 
monografi e V. Kebza vážně onemocněl a dne 27. července 2017 náhle zemřel. 
Vyvstala tedy otázka, jak s připravovanou publikací postupovat dál. Výbor Sekce 
psychologie zdraví se usnesl, že práce na vydání monografi e budou pokračovat 
dál a souhlasil s tím, aby se J. Mareš ujal editorství. Objevily se však dva pro-
blémy: věcný a technický. Věcný problém spočíval v tom, že nikdo z členů výboru 
a nikdo z nakladatelství nevěděl, v jakém stavu rukopis publikace je – kolik kapitol 
je hotovo a kolik chybí. Technický problém byl v tom, že V. Kebza měl textové 
soubory ve třech počítačích na třech odlišných místech: jednak doma, jednak 
na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Provozně -ekonomické 
fakultě České zemědělské univerzity. Při řešení těchto problémů výboru velmi 
pomohla Iva Šolcová z Psychologického ústavu AV ČR. Počátkem října 2017 spolu 
s paní Irenou Kebzovou a Vladimírem Kebzou mladším prošli všechny soubory 
v domácím počítači a na domácích fl ash discích. Pak prošla soubory i na obou 
vysokoškolských pracovištích. Navíc oslovila všechny potenciální autory, kteří 
fi gurovali v počátečním seznamu spoluautorů, aby se vyjádřili ke stavu svých 
kapitol. Své nálezy průběžně posílala J. Marešovi a B. Koukolovi, takže pomalu 
vznikal obrázek momentálního stavu celého rukopisu. Mezitím J. Mareš jednal 
telefonicky i osobně s nakladatelstvím Grada Publishing o dokončení rukopisu. 
Šéfredaktor zdravotnické redakce MUDr. M. Lomíček potvrdil zájem naklada-
telství Grada monografi i Psychologie zdraví vydat.

Do poloviny prosince 2017 jsme shromáždili od autorů všechny verze jejich 
kapitol a také zjistili, zda chtějí chybějící kapitoly dokončit. V mnoha případech 
potenciální autoři (zejména z klinických pracovišť) uvedli, že už nemají časový 
prostor své texty napsat. Porovnávání různých verzí kapitol si sice vyžádalo 
určitý čas, ale nakonec mohl J. Mareš poslat začátkem ledna 2018 šéfredaktorovi 
MUDr. Lomíčkovi přesné údaje o aktuálním stavu celého rukopisu. Podrobnosti 
přináší tabulka 3.
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Tab. 3: Monografi e Psychologie zdraví – stav rukopisů v lednu roku 2018

Název oddílu a plánovaný počet kapitol Nalezené rukopisy kapitol

I. Psychologie zdraví jako obor 
(plánováno 5 kapitol)

1.2 Laické pojetí zdraví a nemoci (Mareš), 
15,0 normostran

1.6 Etické otázky v psychologii zdraví (Kebza), 
28,4 normostran (kapitola nově přidána)

II. Vztah psychiky a těla
(plánováno 9 kapitol)

2.2 Genetické souvislosti lidské psychiky a zdraví 
(Ptáček, Kuželová), 319,5 normostran (!)

2.9 Imunitní systém, psychoneuroimunologie (Šolcová, 
Kuželová, Kebza, Ptáček, Motylková, Vráblík), 
21,4 normostran

III. Lidské prožívání, chování a jednání 
ve vztahu mezi zdravím a nemocí
(plánováno 5 kapitol)

3.2 Osobnost, chování a jednání vztahující se ke zdraví 
(Kebza, Šolcová, Koukola), 17,4 normostran

3.5 Protektivní faktory: spiritualita, víra, naděje, 
pozitivní psychologie (Křivohlavý, Mareš, Šolcová), 
17,2 normostran

3.6 Modifi kace chování v prevenci kardiovaskulárních 
onemocnění (Koukola), 13,8 normostran (kapitola 
nově přidána)

IV.  Zátěž, stres a možnosti jejich zvládání 
(plánovány 2 kapitoly)

4.2 Zvládací strategie: vymezení, klasifi kace, diagnostika 
(Šolcová, Kebza, Kukleta), 14,9 normostran

V.   Vulnerabilita a resilience ve vztahu 
ke zdraví a nemoci 
(plánovány 2 kapitoly)

Nenalezen žádný text.

VI. Sociální aspekty vztahu mezi zdravím 
a nemocí (plánovány 4 kapitoly)

6.2 Sociální opora (Šolcová, Kebza, Mareš), 
17,8 normostran

6.4 Nerovnosti ve zdraví (Šolcová, Kebza), 
17,3 normostran

VII. Životní styl jako jedna z významných 
determinant zdraví 
(plánováno 6 kapitol)

7.2 Psychologické aspekty výživy (Fraňková), 
15,8 normostran

7.3 Tělesná aktivita, koncepce, podmínky a možnosti 
dosažení tělesné zdatnosti (fi tness) (Hošek), 
18,9 normostran

7.4 Duševní zdraví, osobní pohoda (well -being), 
kultivace a rozvoj osobnosti (Kebza, Blatný, Šolcová, 
Řehulka), 88,8 normostran

7.6 Riziko závislostí a možnosti jejich prevence a terapie / 
Systém péče o osoby zneužívající návykové látky 
(Ratajová -Pečtová), 49,9 normostran

VIII. Pacient a klient v systému zdravotní 
péče (plánováno 6 kapitol)

8.6 Etické zásady zdravotní a psychologické péče 
(Kebza, Hacklová), 26,2 normostran
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Název oddílu a plánovaný počet kapitol Nalezené rukopisy kapitol

IX. Zdraví a životní styl: Kvalita života 
v kontextu měnící se společnosti
(plánováno 9 kapitol)

9.0 Kvalita života v kontextu měnící se společnosti – 
editorial (Kebza), 10,98 normostran (nová kapitola)

9.1 Kvalita života v psychologii zdraví 
(Kebza, Hrachovinová), 14,1 normostran

9.2 Přístupy ke kvalitě života v proměnách společnosti 
(Hrachovinová, Kebza), 28,5 normostran 
(přejmenovaná kapitola)

9.3 Vybrané psychosociální souvislosti a kvalita 
života u souboru pacientů s implantovaným 
kardiostimulátorem (Kebza, Heřman), 
21,7 normostran

9.5 Měření kvality života chronicky nemocných 
se zaměřením na diabetologii (Hrachovinová), 
21,5 normostran

9.X Aktuální psychologické problémy dětské obezity 
(Fraňková), 28,7 normostran 
(nově zařazená kapitola)

9.6 Psychologické aspekty úrazů 
(Zvadová, Janoušek, Kodl), 17, 6 normostran

9.X Zdravé stárnutí a bezpečná dopravní mobilita 
(Štikar, Hoskovec, Šmolíková), 24,7 normostran 
(nově zařazená kapitola)

9.9 Psychologické aspekty péče o dlouhodobě nemocné 
v terminálním stadiu onemocnění (Mareš), 
22,4 normostran

X. Nejvýznamnější vývojové trendy 
psychologie zdraví
(plánováno 5 kapitol)

10.2 Postupy založené na důkazech (evidence -based) 
v medicíně a psychologii (Mareš, Kebza), 
11,5 normostran

10.3 Studium lidské psychiky ve vztahu ke zdraví ve 
vývojové perspektivě: Koncepce optimálního či 
zdravého vývoje, teorie připoutání (přimknutí) – 
(Blatný, Kebza Millová, Hacklová, Ratajová-
-Pečtová), 25,9 normostran

XI. Dítě a zdraví
(plánovány 2 kapitoly)

11.2 Zdraví v kontextu vývoje a výchovy dětí 
(Řehulka, Štětovská, Koukola), 19,4 normostran

11.3 Zdravotní výchova a zdravotní gramotnost 
(Holčík), 20,4 normostran

XII. Metodologické otázky
(plánovány 3 kapitoly) Nenalezen žádný text

Z tabulky 3 je zřejmé, že se původně plánovalo zařadit celkem 58 kapitol. 
Zjistili jsme, že v lednu 2018 jich bylo dokončeno 26, tj. přibližně 43 %. Vůbec 
nebyly napsány dva oddíly: V. Vulnerabilita a resilience ve vztahu ke zdraví 
a nemoci, XII. Metodologické otázky psychologie zdraví. Pokud jde o běžný rozsah 
jedné kapitoly, pohyboval se mezi 11 a 89 stranami. Úplnou výjimkou je jedna 
jediná kapitola 2.2 Genetické souvislosti lidské psychiky a zdraví, která má neu-

Tab. 3: (pokračování)
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věřitelný rozsah 320 stran. Nenašli jsme obecné úvodní kapitoly o psychologii 
zdraví jako oboru; zřejmě je V. Kebza plánoval napsat sám až nakonec, protože 
měl dost materiálů.

Co nás nyní čeká? Bude třeba pozměnit koncepci monografi e nejméně ve 
třech aspektech. Jednak oslovit některé stávající spoluautory, příp. nové spoluautory 
a doplnit důležité kapitoly, bez nichž by publikace byla po věcné stránce neúplná; 
jde o kapitoly, jejichž témata patří do hlavního proudu psychologie zdraví. Dále 
je třeba zvážit vyřazení kapitol, které prezentují příliš specifi cká, úzká témata 
a ubírají prostor pro témata důležitější. Za třetí znovu projít všechny kapitoly 
a posoudit, zda ba bylo možné některé kapitoly zestručnit, zkrátit, aby se snížily 
disproporce mezi jednotlivými oddíly monografi e. Tyto dokončovací práce by 
měly proběhnout v roce 2018. Uvidíme, zda se nám to všechno v relativně krátkém 
čase podaří. Víme však, že česká psychologie zdraví novou monografi i potřebuje.
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Zvažované směry 
dalšího rozvoje psychologie zdraví v ČR

Výbor sekce

Úvahy o dalším směřování oboru psychologie zdraví vycházejí z těchto 
zdrojů: ze současného stavu oboru, jak byl popsán v samostatné kapitole tohoto 
sborníku, z vývojových trendů oboru v zahraničí a z potřeb praxe.

Pregraduální a postgraduální studium

Psychologie zdraví v pregraduální přípravě psychologů. Psychologie zdraví se 
vyučuje na většině fakult připravujících psychology. Mezi fakultami však existují 
určité rozdíly. Bylo by vhodné, aby Sekce psychologie zdraví připravila (se znalostí 
zahraničních trendů i domácí situace) jakési „jádrové kurikulum“ předmětu psy-
chologie zdraví. Mělo by charakter doporučujícího materiálu pro fakulty. Jednali 
jsme o této myšlence předběžně s Dr. D. Hellerem a ten přislíbil, že by takové 
materiály rád otiskl v časopise Československá psychologie.

Psychologie zdraví v pregraduální přípravě nepsychologů. V přípravě nepsy-
chologů, (tj. učitelů, zdravotníků a dalších pomáhajících profesí) se předmět 
psychologie zdraví objevuje také, ale rozdíly mezi vysokými školami a fakultami 
jsou výrazné. Stačí jen zmínit rozdíly v označování vyučovacího předmětu. Kromě 
běžného názvu psychologie zdraví se setkáváme např. s těmito variantami: psycho-
logie zdraví a nemoci (Univerzita Hradec Králové); psychologie nemoci a zdraví 
(Slezská univerzita v Opavě); psychologie zdraví a sociální opory (Univerzita 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem); psychologie zdraví, psychické poruchy (Vysoká 
škola aplikované psychologie v Terezíně). Vysoké školy, které psychologii zdraví 
mají v některém svém studijním programu, se v tomto vyučovacím předmětu 
liší počtem přidělených hodin, formami výuky (někde se jen přednáší, jinde na 
přednášky navazují semináře či cvičení), liší se základními tématy, předepsanou 
literaturou atd. Také zde by měl být slyšen náš hlas, přinejmenším u přípravy 
učitelů a zdravotníků. Bude třeba se s každou uživatelskou skupinou sejít samo-
statně a prodiskutovat s ní vhodnou aplikační podobu vyučovacího předmětu 
psychologie zdraví.

Psychologie zdraví v postgraduální specializační přípravě psychologů. Po 
úspěšném dokončení vysokoškolského studia psychologie má absolvent možnost 
se specializovat. Evropská federace psychologických asociací (EFPA) připravila 
soubor standardů pro vzdělání a praktický výcvik psychologů platný na celoev-
ropské úrovni a zkráceně označovaný jako EuroPsy. Získat certifi kát EuroPsy 
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může psycholog, který absolvoval akademické studium v délce nejméně 5 let 
a ještě nejméně jeden rok praxe pod supervizí mentora EuroPsy. Může se specia-
lizovat v jednom ze čtyř oborů: 1. pedagogická a školní psychologie, 2. klinická 
psychologie a psychologie zdraví, 3. psychologie práce a organizace, 4. ostatní 
(např. forenzní psychologie, psychologie sportu, dopravní psychologie). Pro nás 
je důležitá specializace označená pořadovým číslem 2.

Kvalifi kovanému psychologovi poskytuje certifi kát EroPsy prokazatelný 
doklad o splnění standardů v dané profesi. Zaměstnavatelům slouží EuroPsy jako 
certifi kovaný doklad o profesní způsobilosti psychologa v určité psychologické 
specializaci a také jim umožňuje porovnávat kvalifi kaci v psychologii získanou 
v různých zemích. Klientovi a široké veřejnosti nabízí ochranu před nekvalitními 
psychologickými službami (Europsycholog, 2008).

Psychologie zdraví jako doktorský studijní program. Novelou vysokoškolského 
zákona se od roku 2017 změnil celý systém akreditací. Svou činnost ukončila 
Akreditační komise vlády a vznikl Národní akreditační úřad. Ten – s oporou 
v novele vysokoškolského zákona – vydal nové legislativní předpisy o tom, jak 
má probíhat příprava a schvalování žádostí vysokých škol o akreditace. Jako první 
prošla novým akreditačním řízením Univerzita Karlova. Zažádala Národní akre-
ditační úřad o institucionální akreditaci ve 23 oblastech vzdělávání (jednou z nich 
byla i psychologie) a získala ji ve všech 23 oblastech. Prakticky to znamená, že 
v těchto oblastech dostala zmocnění, aby akreditační řízení neprobíhalo centrálně 
u Národního akreditačního úřadu v Praze. Univerzita Karlova je tak oprávněna 
v těchto oblastech vzdělání uskutečňovat akreditační řízení sama, a to v rámci 
Rady pro vnitřní hodnocení UK.

Rada pro vnitřní hodnocení UK sestává ze čtyř panelů: panel pro přírodo-
vědné oblasti vzdělávání a vědní obory; panel pro lékařské oblasti vzdělávání 
a vědní obory; panel pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory; panel 
pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory. Prof. Mareš jako předseda spo-
lečenskovědního panelu se zúčastnil setkání členů hodnoticí komise Národního 
akreditačního úřadu s představiteli fakult zajišťujících výuku společenskovědních 
programů. Byl i na jednání s představiteli Filozofi cké fakulty UK, kde vedoucí 
katedry psychologie doc. I. Gillernová informovala hodnoticí komisi o tom, že 
FF UK připravuje k akreditaci dva doktorské studijní programy: 1. klinickou 
psychologii a neuropsychologii, 2 sociální psychologii a psychologii zdraví. Pokud 
akreditace proběhne úspěšně, bylo by to naplnění desítky let trvající snahy naší 
sekce, aby v České republice bylo pracoviště, které bude mít oprávnění připravovat 
mladé vědecké pracovníky v oboru psychologie zdraví.
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Péče o rozvoj samotného oboru

Získávání mladších zájemců o obor. V současné členské základně oboru psy-
chologie zdraví zatím dominuje střední a starší generace, což není pro budoucnost 
dobré. Tuto nepříznivou situaci bude třeba změnit. Jednou z cest je získávat 
pro obor mladé psychology, druhou cestou je získávat pro práci v oboru také 
mladé nepsychology – příslušníky pomáhajících profesí (zdravotníky, učitele, 
sportovce aj.).

Získávání kvalifi kovaných odborníků v oboru. V předchozím oddílu jsme 
mluvili o tom, že se rýsuje možnost připravovat mladé absolventy studia psy-
chologie na vědeckou a výzkumnou činnost v oboru psychologie zdraví. Pokud 
bude akreditována nejen prezenční, ale i kombinovaná forma studia, otevírá se 
tím prostor i pro zvyšování kvalifi kace u střední generace. Nestačí však mít pouze 
absolventy s titulem Ph.D. Jakmile budou první absolventi, bude třeba připravit 
žádost o možnost konat v psychologii zdraví habilitační řízení. Tím by se kvali-
fi kační základ oboru výrazně posílil; s odstupem poněkud delšího času by pak 
mohlo dojít i na právo konat jmenovací řízení.

Dokončení monografi e Psychologie zdraví. Pro českou psychologii zdraví je 
jedním z klíčových předpokladů dobrého fungování oboru dokončení práce na 
nově koncipované monografi i Psychologie zdraví. Ta by mohla sehrát sjedno-
cující roli při pregraduální i postgraduální přípravě nové generace odborníků 
v psychologii zdraví. Je zřejmé, že ne všechny kapitoly připravované monografi e 
budou stejně potřebné a stejně závažné pro rozdílné skupiny uživatelů (zmiňme 
už jenom rozdíl mezi psychology a nepsychology), ale jakési společné jádro by 
mělo být k dispozici.

Výzkumná a publikační činnost. Tato stránka psychologie zdraví je zatím (jak 
už jsme zmínili v kapitole o současném stavu oboru) relativně dobrá. Pracovníci 
českých vysokých škol jsou zvyklí publikovat v domácím odborném tisku. Bude 
však třeba začít i s publikováním v zahraničních časopisech, zejména v časopisech 
s impakt faktorem. Jen tak se naučíme zvládat vyšší nároky na připravované texty, 
jen tudy vede cesta k tomu, aby zahraniční kolegové věděli, na čem pracujeme 
a jak se nám to daří.

Rozvoj oboru však vyžaduje i další kroky: věnovat pozornost metodologic-
kým otázkám výzkumu v psychologii zdraví a tematicky nezkoumat jen klinickou 
psychologii zdraví. Jak nabádá ve své kapitole R. Hacklová, bude třeba věnovat 
výraznější pozornost také veřejnému zdraví, komunitnímu zdraví a časem snad 
dojde i na kritickou psychologii zdraví.

Přednášková činnost. Máme k  dispozici „naši“ zaběhnutou konferenci 
s názvem Psychologie zdraví. Její nároky se postupně zvyšovaly, ale pořád se 
jedná (metaforicky řečeno) o jakési „domácí hřiště“, na němž fandové občas 
přimhouří oko. Má   -li náš obor obstát mezi zavedenými psychologickými obory 
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nebo obstát na mezioborových konferencích, budeme se muset odvážit s referáty 
jít i tam, tj. předvést své kvality na „cizím hřišti“.

Pořádání konference Psychologie zdraví. V roce 2018 oslavujeme 20 let pořá-
dání konferencí o psychologii zdraví pouze ve Vernířovicích. V poslední době 
se ukazuje, že tento formát konferencí, které jsou pořádány na krásném, ale 
odlehlém, tj. z dopravního hlediska obtížně dostupném místě, už zřejmě vyčer-
pal své možnosti. Lze tedy uvažovat o tom, že bychom se inspirovali modelem, 
který používá European Health Psychology Society. V našich podmínkách bychom 
mohli zvolit konání konference Psychologie zdraví nadále každý rok, ale v jiném 
kraji. Pochopitelně pouze tam, kde má obor dobré zázemí a příslušná fakulta je 
ochotna se konference ujmout.

Spolupráce v rámci České republiky. Prvním krokem by mohlo být vybudování 
fungující sociální sítě mezi aktéry. Tato síť by propojila členy Sekce psychologie 
zdraví (psychology) i zájemce o psychologii zdraví (nepsychology), aby si mohli 
vyměňovat zkušenosti, informace o publikacích, aby domlouvali spolupráci na 
výzkumu a nemuseli čekat na řídká osobní setkání. Druhým krokem by mohlo 
být zřízení webové stránky psychologie zdraví pro širší veřejnost, tj. nespoléhat 
je na ofi ciální stránku ČMPS. Tento způsob komunikace je blízký mladé generaci 
a bylo tak možné oslovit více zájemců.

V obou případech by to ovšem znamenalo získat (a pravděpodobně i zapla-
tit) odborníka, který by takový projekt připravil a realizoval. Důležité ovšem je 
najít někoho, kdo by si vzal na starost další udržování systému a jeho průběžné 
aktualizování, aby nezůstalo jen u počáteční dobře míněné snahy.

Mezinárodní spolupráce. Probíhá zatím v tradiční podobě spolupráce s European 
Health Psychology Society a za současné personální situace našeho oboru ji těžko 
můžeme příliš rozšiřovat. Dala by se však volit i snadnější cesta – využít již fungu-
jících bilaterálních styků (Slovensko, Polsko) a začít s těmito kolegy a kolegyněmi 
odbornou či výzkumnou spolupráci.

Uplatnění oboru v každodenní praxi

Zdravotnictví. Obor psychologie zdraví má zatím nejblíže ke zdravotnictví, 
ale tam už je desítky let etablován obor klinická psychologie. Má své legislativní 
zakotvení jako odborná nelékařská profese, lékaři i sestry s ním mají letité zku-
šenosti. Řada zdravotnických zařízení má pro tuto profesi vyčleněna tabulková 
místa anebo uzavřeny smlouvy o spolupráci. Kde by na této „obsazené nice“ bylo 
místo pro odborníka rozumějícího psychologii zdraví? Nejde nám o formální 
aspekt, protože, jak už jsme uvedli výše, existuje odborná psychologická speciali-
zace v rámci EuroPsy – klinická psychologie a psychologie zdraví. Jde nám o místo 
a typ činnosti, kde by byl tento odborník užitečný a možná i nezastupitelný. Zde 
je jeden námět: psychologové zdraví by mohli fungovat na psychosomatických 
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odděleních zdravotnických zařízení. Mohli by (spolu se zdravotníky) pečovat 
o děti a dospívající s chronickými nemocemi typu diabetes, u dětí s vrozenými 
metabolickými vadami apod. Psycholog zdraví by se mohl zabývat intervencemi 
(ne tedy klasickou psychoterapií), jež by byly zacíleny na modifi kaci chování 
této rizikové populace. Non -adherence bývá častým problémem u diabetických 
pacientů -adolescentů, kteří se nechtějí odlišovat od svých zdravých vrstevníků.

Školství. V mateřských školách, v základních školách i ve školách střed-
ních je možné uvažovat o dvojím využití poznatků psychologie zdraví. První 
a nezpochybnitelná oblast se týká působení učitelů, kterým to ukládají legisla-
tivní dokumenty.

Pokud jde o učitele mateřských škol, je pro ně závazný materiál MŠMT 
nazvaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (Splavcová, 
Vatalová, 2018). Ten postuluje dvě oblasti, které souvisejí s poznatky psychologie 
zdraví: 5.1 Dítě a jeho tělo, 5.2 Dítě a jeho psychika. Pro učitele základních škol je 
zase klíčovým dokumentem Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělá-
vání (Jeřábek et al., 2016). Ten obsahuje vzdělávací oblast č. 5, nazvanou Člověk 
a zdraví, se dvěma podoblastmi: 5.1 Výchova ke zdraví, 5.2 Tělesná výchova. Pro 
učitele gymnázií5 je hlavním materiálem Rámcový vzdělávací program pro gym-
názia (Jeřábek et al., 2007), kde fi guruje vzdělávací oblast č. 5.7 Člověk a zdraví. 
Má dvě podoblasti jako v případě základního školství: 5. 7. 1 Výchova ke zdraví 
a 5. 7. 2 Tělesná výchova. Učitelé těchto stupňů škol musí být na využití poznatků 
psychologie zdraví v pregraduálním studiu adekvátně připravováni na vysokých 
školách. Na fakultách připravujících učitele jsou pracoviště, s nimiž bychom měli 
navázat kontakty. Výsledkem by mělo být, aby třeba učitelská aprobace výchova ke 
zdraví nebyla koncipována jen pedagogy, ale také v adekvátním rozsahu (a s opo-
rou o nové poznatky psychologie zdraví) také psychology.

Druhá oblast, které je spíše výhledová, zahrnuje možné působení školních 
psychologů. V materiálu nazvaném Vzor pracovní náplně (2013) se uvádějí tyto 
příklady doporučených aktivit školního psychologa.

Konzultační, poradenské a intervenční práce:
Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení). 
Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné 
zástupce. Techniky a hygiena učení (pro žáky). Koordinace preventivní práce ve třídě, 
programů pro třídy. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky.

Metodická práce a vzdělávací činnost:
Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní 
metodik prevence, třídní učitelé). Koordinace poradenských služeb mimo školu 
a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

5 Ponecháváme stranou rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání, neboť jich MŠMT (vzhledem 
k velkému počtu rozdílných studijních oborů) připravilo 280.
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Také v přípravě školních psychologů, která probíhá v rámci postgraduální 
specializační přípravy v oboru č. 1 Pedagogická a školní psychologie, bychom 
mohli uplatnit psychologii zdraví.

Pohybové a sportovní aktivity. Jedná se minimálně o dvě relativně samostatné 
oblasti. Tou první je školní tělesná výchova včetně přípravy budoucích učitelů 
zmíněného vyučovacího předmětu. Tuto problematiku jsme však už zmínili při 
výkladu o rámcových vzdělávacích programech pro základní školy a gymnázia. 
Také zde můžeme nabídnout fakultám připravujícím učitele tělesné výchovy určité 
konzultace při inovaci pregraduálního studia dané aprobace.

Druhou (relativně velkou oblastí) je zájmová tělesná výchova, volnočasové 
sportovní aktivity apod. Zde už je situace složitější, neboť tuto sféru obhospodařují 
tělovýchovné oddíly, sportovní kluby, regenerační centra, fi tcentra, jakož i pri-
vátní sportovní a kondiční specialisté. Přesto by bylo možné kontaktovat fakulty 
veřejných vysokých škol (FTVS UK, FSpS MU, FTK UP) i soukromé vysoké školy 
typu Palestra Praha a jejich prostřednictvím pak postupně inovovat pregraduální 
studium těchto odborností, pokud jde o aspekty psychologie zdraví.

Oblast označovaná v zahraničí jako „occupational health“. V České republice je 
zavedeným medicínským oborem pracovní lékařství, které se věnuje mj. nemocem 
z povolání (occupational diseases). V zahraničí však existuje a úspěšně se rozvíjí 
komplementární obor, který se prolíná s  psychologií zdraví a  nese název 
occupational health. U nás zatím není z hlediska psychologie zdraví příliš 
rozpracován, zato je výhodně využíván jako zdroj dobrých příjmů pro různé 
privátní kouče, kteří nabízejí kurzy typu Zvládání mezilidských vztahů, Osobní 
a profesní rozvoj, Od stresu k vnitřní stabilitě atd.

Závěr

Česká psychologie zdraví dospěla do stadia, kdy má rámcové představy 
o tom, kterými směry by se mohla – a patrně i měla – rozvíjet. V tomto zamyšlení 
jsme uvedli tři velké oblasti, do nichž by mělo směřovat naše úsilí. Je to pregra-
duální a postgraduální studium, rozvoj vlastního oboru a uplatnění psychologie 
zdraví v běžné praxi. Při limitovaném personálním zázemí oboru zřejmě nebude 
možné postupovat na všech frontách současně, ale bude třeba vytipovat prio-
rity, získávat mladé kolegyně a kolegy, získávat spojence. To by ve svém úhrnu 
mohlo postupně zlepšit využití hlavních poznatků soudobé psychologie zdraví 
ve vysokoškolském studiu (psychologů, zdravotníků i nezdravotníků), ale hlavně 
v reálné společenské praxi.
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Obr. 1: Ukázka textu o počátcích české psychologie zdraví 
 (autorka Miluše Havlínová, 30. 7. 1995)
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Obr. 2: Zpráva o historii české psychologie zdraví pro Europen Health Psychology Society
 (text zpracoval a do angličtiny přeložil Jaro Křivohlavý, 21. 8. 1995)
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Obr. 2: (Pokračování)
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Obr. 2: (Pokračování) 



95 

Obr. 2: (Pokračování) 
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Obr. 3: Pozvánka na první konferenci Sekce psychologie zdraví ve Vernířovicích roku 1993
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Obr. 4: Dopis prezidenta European Health Psychology Society prof. R. Schwarzera národnímu 
 delegátovi Sekce psychologie zdraví ČMPS prof. J. Křivohlavému
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Obr. 5: Dopis sekretáře European Health Psychology Society Dr. Paula Normana národnímu 
 delegátovi Sekce psychologie zdraví ČMPS prof. J. Křivohlavému
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Obr. 6: Neúspěšná žádost Fakulty humanitních studií UK Praha o akreditaci magisterského 
 studijního programu psychologie zdraví (ze dne 8. 4. 2003)
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Obr. 6: (Pokračování) 
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Obr. 7: Vstupní pohled na obec Vernířovice

Obr. 8: Historický znak obce Vernířovice

Obr. 9: Hotel Reoneo ve Vernířovicích – místo konání tradičních konferencí o psychologii zdraví
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Obr. 10: Vstup do areálu hotelu Reoneo ve Vernířovicích

Obr. 11: Vernířovice – výhled z hotelu Reoneo
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Obr. 12: Památkově chráněná lípa ve Vernířovicích

Obr. 13: Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku – místo konání konferencí v letech 1996–2000
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Obr. 14: Priessnitzovy léčebné lázně a jejich okolí 

Obr. 15: Dřevěný kostelík sv. Michaela v Maršíkově z roku 1609 (nedaleko Vernířovic)
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Obr. 16: Kostel sv. Michaela v Maršíkově – kůr s vzácnými historickými varhanami 
 (foto M. Vavřík). Pro účastníky konference Psychologie zdraví zde koncertovala 
 MgA. Jiřina Dvořáková-Marešová.

Obr. 17: Plenární část konference Psychologie zdraví ve Vernířovicích
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Obr. 18: Ukázka jednání v odborné sekci ve Vernířovicích (2009)

Obr. 19: Workshop ve Vernířovicích – vede M. A. Pattersonová z Velké Británie (vlevo)
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Obr. 20: Diskuse v rámci závěrečného dne jednání 

Obr. 21: Období, kdy se konference Psychologie zdraví konaly v zrcadlovém sále 
 Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku (prof. Křivohlavý v akci)
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Obr. 22: Odpolední sportovní vycházka účastníků konference Psychologie zdraví 
 na Jižní svah nad Priessnitzovými léčebnými lázněmi v Jeseníku

Obr. 23: Prof. Vladimír Kebza zahajuje konferenci ve Vernířovicích
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 Obr. 24: Přednáší prof. Jaro Křivohlavý 

 Obr. 26: Přednáší prof. Jiří Mareš

Obr. 25: Přednáší 
 prof. Vladimír Smékal
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Obr. 27: Hlavní organizátor a duše konferencí 
 ve Vernířovicích doc. Bohumil Koukola

Obr. 29: Příprava jednání ve Vernířovicích 2010 
 (zleva: J. Štětovská, B. Koukola, J. Kirchner, J.  Hamerník, Vl. Kebza)

Obr. 28: Dr. Miluše Havlínová se stará 
 o fi nanční stránku konferencí
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Obr. 30: Manželé Břicháčkovi ve Vernířovicích (2004)

Obr. 31: Výbor Sekce psychologie zdraví ČMPS
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Obr. 32: Diskuse o přestávce

Obr. 33: Posezení na terase hotelu Reoneo ve Vernířovicích 
 (zleva: prof. Václav Hošek, doc. Jitka Šimíčková-Čížková, doc. Dobra Jandová)
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Obr. 34: Posezení v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku před budovou tzv. Hradu 
 (zleva: doc. H. Seková z Polska, doc. D. Jandová, doc. P. Kolísko, prof. J. Křivohlavý)

Obr. 35:  Setkání přátel v Zrcadlovém sále Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku 
 (zleva: doc. B. Koukola, Dr. M. Havlínová, prof. J. Křivohlavý, prof. J. Mareš, prof. L. Míček)
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Obr. 36: O přestávce ve Vernířovicích (prof. J. Křivohlavý a dr. M. Havlínová)

Obr. 37: Kapela bývalých primářů nemocnice v Šumperku hraje ve Vernířovicích 
 s hostujícím houslistou prof. Křivohlavým (2004)
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Obr. 38: Kapela bývalých primářů nemocnice v Šumperku  hraje ve Vernířovicích 
 s hostující sólistkou na dudy

Obr. 39: Slavnostní zahájení 26. konference European Health Psychology Society 2012 
 v Karolinu (zleva. doc. B. Koukola, dr. I. Štětovská, prof. Vl. Kebza)
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Obr. 40: Momentka ze slavnostního zahájení 26. konference European Health Psychology 
 Society 2012 v Karolinu

Obr. 41:  Přestávka během konference EHPS 2012 v Praze 
 (uprostřed: prof. K. Paulík a prof. Vl. Kebza)
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Obr. 42:  Přestávka během konference EHPS 2012 v Praze 
 (zleva doc. B. Koukola, dr. I. Štětovská a doc. B. Hátlová)

Obr. 43: Přestávka během konference EHPS 2012 v Praze (dr. D. Selko a prof. Vl. Kebza)
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Obr. 44:  Přestávka během konference EHPS 2012 v Praze 
 (zleva: doc. B. Koukola, prof. J. Křivohlavý, prof. Vl. Kebza)

Obr. 45: Účastníci konference Psychologie zdraví ve Vernířovicích v roce 2004
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Obr. 46:  Část účastníků konference Psychologie zdraví ve Vernířovicích před odjezdem 
 (rok 2013)



30. výročí psychologie zdraví
v České republice

(1988–2018)

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (ed.)

Vydalo MSD
1. vydání, 2018

Náklad: 70 výtisků
Tisk: MSD, spol. s r. o., Minská 103, 616 00 Brno, www.msdbrno.cz

ISBN 978-80-7392-289-4



30. výročí psychologie zdraví 
v České republice (1988–2018)

Sborník příspěvků

SB
O

RN
ÍK

 P
ŘÍ

SP
ĚV

KŮ

B   2018

30
. v

ýr
oč

í p
sy

ch
ol

og
ie

 zd
ra

ví
 v

 Č
es

ké
 re

pu
bl

ic
e 

(1
98

8–
20

18
)

Jiří Mareš (ed.)

J. 
M

ar
eš

 (e
d.

)

Českomoravská psychologická společnost
Sekce psychologie zdraví

9 788073 922894

ISBN 978-80-7392-289-4


