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Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu 
Seminá ř 

Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS uspořádala odborný seminář 
v rámci tradičních klinicko-psychologických dní. 191. klinicko-psychologický den s názvem: 
„Psychologie krizí, katastrof a traumatu„ se konal dne 14. května 2018 v Lékařském domě 
v Praze a vystoupila na něm řada hostů a členů odborné sekce. Během tohoto setkání 
proběhlo setkání s doc. Janem Srncem, CSc. u příležitosti jeho 90. narozenin. 

Program semináře: 

• kpt. Mgr. Jana Majzlíková, PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.: „Aktuální informace  
z psychologie krizí, katastrof a traumatu“  

• PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.: „Zpráva o projektu EUNAD“  
• mjr. Mgr. Tomáš Adámek: „Výstupy z 16. mezinárodních dnů krizové intervence  

v Innsbrucku (září 2017)“ 
• plk. PhDr. Zuzana Dittrichová, kpt. Mgr. Martina Wolf Čapková: „Příprava hasičů  

na komunikaci s lidmi se sluchovým znevýhodněním“ 
• kpt. Mgr. Jana Majzlíková: „Ideál hasiče a ideál supervizanta – snášejí se? Možnosti 

zavádění supervize do hasičského prostředí“  
• Mgr. Lucie Kalinová, Mgr. Martina Krišková: „Psychologie v jaderné energetice“  
• kpt. Mgr. Lenka Štréblová: „Krizová intervence v dětských skupinách“  
• Mgr. Zuzana Hrušková: „Kolik je třeba psychoterapie? Kazuistika z praxe 

psychoterapeutky, práce s klientem po traumatu s komplikovaným truchlením“  

Jednání 

Užší pracovní tým odborné sekce i nadále v roce 2018 pracoval na mobilní aplikaci pro první 
psychickou pomoc. Tato aplikace je určena pro krizové interventy integrovaného záchranného 
systému, ale bude volně dostupná i pro ostatní zájemce. 

SC EFPA 

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D., zástupce ČR v SC EFPA, se účastnil pracovních setkání SC 
EFPA v květnu v Londýně a v říjnu v Hamburku. V Hamburku vystoupil s aktivním příspěvkem 
s názvem: "České kolektivní trauma z invaze a okupace 1968". Více informací k činnosti tohoto 
výboru je publikováno v samostatných příspěvcích v rámci Zpravodaje a E-psychologie. Vice 
viz: http://disaster.efpa.eu/. 

Výuka 

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. a PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D., zajišťují výuku témat 
z psychologie krizí a katastrof na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v kurzech Psychologie komunikace, Krizová komunikace a komunikace rizika, Psychologie 
katastrof a Sociální psychologie. Kpt. Mgr. Martina Wolf Čapková a plk. PhDr. Zuzana 
Dittrichová zajišťují výuku Krizové komunikace pro Institut krizového managementu při Vysoké 
škole ekonomické v Praze. 

Konference a odborná setkání 

plk. PhDr. Zuzana Dittrichová a PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. jsou členové přípravného výboru 
mezinárodního psychologického kongresu ICP 2020. 

Kontakty: psychologieprokrize@seznam.cz, http://psychologieprokrize.cz 
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