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Konference Psychologická diagnostika: Výzkum, prevence a poradenství 
 
 

Martina Kotková 

 
Ve dnech 19. až 21. června proběhl na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

v Brně první ročník konference Psychologická diagnostika: Výzkum, prevence a poradenství. 
Organizátorem konference byl Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny (IVDMR) ve spolupráci 
s katedrou psychologie FSS MU. Hlavním posláním konference bylo přiblížit české odborné 
veřejnosti, kompetentním státním a jim podřízeným orgánům (zvláště z oblasti školství) aktuální 
informace, které jsou důležité pro věcně správné, etické a účelné využívání psychodiagnostických 
služeb a nástrojů. 

 

 

Foto 1: Konference byla pořádána v roce 15. výročí vzniku Fakulty sociálních studií MU 
 
 Na konferenci tak společně diskutovali o problémech v psychodiagnostice pracovníci univerzit a 

výzkumných institutů, psychologové z praxe (nejčastěji z pedagogicko-psychologických poraden a 
ze speciálně pedagogických center) a nezanedbatelným způsobem přispěli i studenti psychologie, 
kterých se v porovnání s nultým ročníkem před dvěma lety zúčastnilo výrazně více. Celkově se tak 
konference zúčastnilo 160 osob a z nich 55 přišlo s vlastním příspěvkem, ať již formou přednášky, 
panelové diskuze, workshopu nebo posteru. Příspěvky vycházely jak z provedených výzkumů, tak 
z praxe a o bouřlivou diskuzi rozhodně nebyla nouze. 

A na jaká témata se tato diskuze vedla? Příspěvky byly rozděleny do pěti tematických sekcí a to: 
Citová vazba (attachment): nástroje měření v českém prostředí; Diagnostika jako výukový problém 
a etické otázky psychodiagnostiky; Prevence a diagnostika; Psychologická diagnostika; a poslední 
sekcí byla Školně-psychologická diagnostika a pedagogicko-psychologická diagnostika. 

Středeční program začal uvítáním profesorem Petrem Mackem, po kterém následovala plenární 
přednáška profesora Tomáše Urbánka o stavu psychologického testování v ČR. Na tuto přednášku 
navázal profesor Vladimír Smékal, který hovořil o vývoji psychodiagnostiky v Československu. 
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Hned během prvního dne byla otevřena otázka, zda jsou absolventi bakalářských programů 
dostatečně kompetentní k používání psychodiagnostických nástrojů. Do kompetencí tzv. 
Europsychologa diagnostikování patří a v evropských zemích je běžnou praxí, že psychologickou 
diagnostiku vykonávají i jiné profese, např. personalisté či speciální pedagogové. Na druhou stranu 
se ale stále objevují obavy, že takto provedená diagnostika není dostatečně kvalitní. Jako možná 
řešení se tak ukazují práce pod supervizí nebo nutná certifikace pro použití konkrétních metod. 

 

 

Foto 2: Účastníci konference aktivně vstupovali do diskuze. 

 

Obecným trendem je volání po větším propojení praxe a výukového prostředí. Se zajímavým 
příspěvkem z této oblasti přišel docent Tomáš Kašpárek, přednosta Psychiatrické kliniky FN Brno, 
který prostřednictvím kazuistiky představil interaktivní způsob výuky na Lékařské fakultě MU. 
Pomocí principu problem-based learning a tzv. serious games mají studenti možnost vyzkoušet si 
nanečisto rozhodovací proces, který při chybném postupu vede pouze k hlášce „game over“, ten 
by ale v reálném životě mohl skončit až smrtí pacienta. 

 
Paralelní sekce, která probíhala během středečního odpoledne, se zabývala prevencí a 

diagnostikou a obecně psychologickou diagnostikou – byly zde představeny dotazníky, které se 
zabývají rizikovým chováním dospívajících, vývojovou diagnostikou a v neposlední řadě zde zazněl i 
příspěvek o možnostech využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii rodinných vztahů. 
Tečkou za středečním programem byl uvítací přípitek, kdy účastníci konference pokračovali 
v neformální diskuzi nad sklenkou vína či vynikajícího hoštětínského moštu. 

 
Čtvrteční ráno slibovalo krásný den a program konference zase den plný školní a pedagogické 

psychologie a psychologické diagnostiky obecně. Plenární přednáškou uvedl profesor Ivo Čermák 
účastníky do problematiky projektivních metod a na něj s možnostmi diagnostického využití dětské 
kresby navázal doktor Jaroslav Šturma. 
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Foto 3: PhDr. Jaroslav Šturma při přednášce o dětské kresbě 

 

V dopolední sekci zazněly příspěvky z oblasti diagnostiky předškolních dětí (jejich jazykových 
dovedností a fonologických schopností, včetně možností nápravy). V paralelní sekci pak byli 
účastníci informováni o možnostech a mezích diagnostiky sebepojetí a morálních kompetencí. 
Kromě toho byl představen národní projekt, pomocí kterého se na Slovensku snaží minimalizovat 
sociálně-patologické jevy ve školním prostředí. Velkou pozornost si získal příspěvek o slovenské 
verzi MMPI-2. Autoři doktor Robert Máthé a magistra Jana Štefániková použili tuto metodu při 
výzkumu vězeňské populace. 

Po pauze na oběd pokračovala konference příspěvkem docenta Marka Preisse, který hovořil 
o současném pojetí poruch osobnosti. Po něm vystoupil se svým příspěvkem o etickém kontextu 
diagnostické a intervenční práce psychologů profesor Jiří Mareš.  

 
Cílem konference, jak již bylo řečeno, bylo přiblížit aktuální informace o diagnostických 

metodách. A právě možnosti diagnostiky mentální retardace jsou v souvislosti se změnou 
legislativy v současné době hodně diskutovaným tématem. Jaké metody jsou tedy v českém 
prostředí vhodné pro stanovení diagnózy MR? To bylo hlavní otázkou panelové diskuze, která 
probíhala v popoledních hodinách. 

 
V paralelní sekci se diskutovalo o tématech spadajících do sekce psychologická diagnostika, 

konkrétně o škále rezilience, která byla analyzována pomocí IRT (item response theory). Osvěžující 
pohled na psychologické téma řešení problémů přineslo vystoupení informatika magistra Petra 
Jaruška. Poté následoval slavnostní okamžik, a to křest knihy Tematicko apercepční test: 
Interpretační perspektivy. Společně s autory profesorem Čermákem a magistrou Fikarovou tak 
všichni mohli s šampaňským v ruce popřát nové knize velké množství spokojených čtenářů (a 
především kvalitně provedených interpretací). 
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Foto 4: Autoři Ivo Čermák a Táňa Fikarová při křtu knihy 
Tematicko-apercepční test: Interpretační perspektivy 

 

Současně v tuto dobu probíhal i jediný workshop konference, který vedla magistra Jiřina 
Bednářová. Zabývala se v něm dynamickou diagnostikou předškolního dítěte, jejímž cílem je 
posoudit vývojovou úroveň dítěte. Tato úroveň je pak považována za výchozí bod pro stimulaci 
oslabených funkcí či naopak pro podporu silných stránek dítěte.  

 
Během posledního odpoledního čtvrtečního programu se účastníci seznámili s řadou projektů a 

výzkumů, které byly prezentovány formou posterů. Současně probíhající přednášky se věnovaly 
tématům motivace studentů, jejich profesní profilace a možnostem využití konstruktů identity při 
práci s třídním kolektivem. Zajímavý příspěvek také přinesli doktor Miroslav Charvát s Lucií 
Viktorovou, v němž analyzovali test studijních předpokladů, který se používá při výběrů uchazečů 
o studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  

 
Jak je vidět, čtvrteční program byl velmi pestrý a v podobném duchu pokračoval i večer, kdy 

proběhlo neformální setkání v historických prostorách vinárny U Královny Elišky. Během tohoto 
společenského večera se jedlo, pilo, utužovaly se přátelské vazby a samozřejmě se diskutovalo o 
zajímavých příspěvcích, které byly za dosavadní dobu konference slyšet. 
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Foto 5: Při společenském večeru ve vinárně panovala přátelská atmosféra. 
 
 
Páteční program pak byl ve znamení diagnostiky nadaných dětí a problematiky citové vazby, 

zároveň probíhala studentská posterová sekce.  
Docentka Šárka Portešová a docent Vladimír Dočkal hovořili o diagnostických kritériích 

intelektového nadání a zdůraznili posun od diagnostiky globálních schopností k specifickému a 
současně vývojovému přístupu. Pozornost byla také věnována roli psychosociálních faktorů, které 
jsou pro úspěšné uplatnění talentu zásadní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Možnost prezentovat svoje výzkumy dostali i studenti v rámci studentské sekce 
a nutno říci, že se této možnosti zhostili se ctí. 
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Poslední tematická sekce konference se věnovala problematice citové vazby, a to především 
možnostem jejího měření v dospělosti. Docentka Lenka Lacinová představila metodu ECR-RS (The 
Experiences in Close Relationships – Relationship Structures Questionnaire). Dále byly 
prezentovány výsledky výzkumů, kde byla tato metoda použita v souvislosti se zkoumáním 
konzumace alkoholu a rozvodovými postoji mladých dospělých. Kromě dotazníku ECR-RS byly 
představeny i postupy, které citovou vazbu zkoumají pomocí projektivních metod. Jednání sekce 
bylo prvním setkáním Pracovní skupiny pro výzkum citové vazby založené v roce 2012 při 
Českomoravské psychologické společnosti. 

 
V samotném závěru nechybělo zhodnocení konference profesorem Jiřím Marešem a 

profesorem Petrem Mackem. A co pak? Pak se všichni plni dojmů, nově nabytých vědomostí a 
čerstvě získaných kontaktů rozjeli do svých domovů užívat si to třicetistupňové teplo, které nás po 
celou dobu konference provázelo. 

 
Pokud Vás konference zaujala, můžete se těšit na sborník příspěvků, který bude dostupný na 

stránkách konference http://psychodiagnostika.fss.muni.cz/ do konce roku 2013. Další, v pořadí již 
reálně třetí konference o psychologické diagnostice pak proběhne opět za dva roky v červnu roku 
2015. 
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