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Závěrečný projev na konferenci – Brno 1. 7. 2011
Jiří Mareš
Končíme konferenci věnovanou psychologické diagnostice dětí a dospívajících.
Připomenu, že na její organizaci se podílelo pět institucí:
1.
2.
3.
4.
5.

Institut dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Institut pedagogicko-psychologického poradenství v Praze
Centrum adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Asociace školní psychologie ČR a SR
Sekce pro testy a testování Českomoravské psychologické společnosti.

Organizační tíhu nesla první zmiňovaná instituce, tj. Institut dětí, mládeže a rodiny
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pod vedením prof. Macka. O
organizační přípravu a hladký průběh naší konference se nejvíce zasloužili paní Dana
Šimková, Dr. Jan Mareš s týmem spolupracovnic. Moc jim děkujeme.
Na konferenci přijelo 210 zájemců z Čech, Moravy, Slovenska a USA. Zaznělo 5
vyžádaných referátů, z toho byly čtyři autorů z USA a jeden čestného hosta naší konference –
prof. Švancary. Pro ty, kdo neovládají dobře angličtinu, jsme zařadili paralelní promítání
prezentovaných textů v češtině.
Za tři dny v pěti sekcích odeznělo 41 sdělení, proběhly 2 workshopy a uskutečnila se
dvě diskusní fóra. Denně běžely najednou tři sekce.
Letos poprvé jsme uskutečnili anonymní posuzování došlých přihlášek k aktivnímu
vystoupení a to podle kvality zaslaných abstraktů. Vedoucí sekcí dostali k posouzení
anonymizovaná abstrakta a rozhodli, která z přihlášených sdělení budou mít podobu ústního
referátu a která podobu posteru. Podle abstraktu také řadili přihlášená vystoupení do logické
posloupnosti.
Účast na jednání sekcí byla i v pozdních hodinách vysoká. Publikum bylo pozorné,
zbýval čas i na diskusi. Diskuse – což je potěšující – nebyla formální, dotazy nebyly jen
zdvořilostní, debatovalo se také o citlivých problémech, které lidi trápí, zazněla též rozdílná
stanoviska.
Z naší konference vyjde elektronický sborník, která bude zaregistrován v databázi
Thompson. Z toho plyne, že poslané textové verze referátů a posterů budou recenzovány a do
sborníku se dostanou jen kvalitně zpracované texty. Stanovený rozsah textu je do 10 stran
včetně anotace, klíčových slov a literatury. Pokyny na formální úpravu textu dostanete emailem. Termín odevzdání rukopisu zní: nejpozději konec září t.r.
Naše třídenní jednání ukázalo, že:


tento typ konference je potřebný; psychologická diagnostika je totiž svébytné a
průřezové téma, které na jiných psychologických konferencích má spíš menší
zastoupení



každý z nás má přehled o dění ve svém oboru, ve svém tématu, jemuž se věnuje; málo
víme o tom, co dělají v diagnostice ti druzí



mnoho problémů je však společných a zaslouží si spojit síly



začíná mapování toho, které diagnostické postupy se v běžné praxi používají; objevují
se i problematické nástroje, setkáváme se s překračování odborných kompetencí,
s nekorektním požíváním některých nástrojů



vyskytují se problémy technické, etické i institucionální



ve většině referátů a v diskusích byly problémy pojmenovány, ale teprve hledáme
cesty k jejich řešení, např.:
vlastními silami v rámci každé instituce
vlastními sdruženými silami (jednotlivé psychologické asociace, vysoké školy,
praktici)
v rámci řešení výzkumných projektů
zaangažováním státních orgánů na úrovni krajů, MŠMT apod.
metodou sněhové koule kolem sekce pro testy a testování Českomoravské
psychologické společnosti.



Během konference se vynořily dva zajímavé náměty:
1. Zpracovat určité stanovisko k aktuálnímu stavu psychologické diagnostiky v české
republice a k potřebným směrům jejího vývoje; připravíme určitý náčrt a
rozešleme ho k připomínkám vybraným expertům a poté stanovisko zařadíme do
sborníku, rozešleme účastníkům konference a zašleme „na příslušná místa“.
2. Zvážit, zda takovou konferenci s tématem psychologická diagnostika (třeba
v obecnější poloze, nejen zaměřenou na děti a dospívající) neuspořádat znovu,
např. po dvou letech; mohla by tak vzniknout tradice jakýchsi bienále.

Děkuji Vám všem, kteří jste se aktivně podíleli na jednání naší konference. Ať už jako
referující, diskutující nebo autoři posterů či velmi pozorní posluchači.
Končím tuto konferenci a přeji Vám šťastnou cestu domů a zaslouženou dovolenou.

