V Liberci 10. dubna 2014

Tisková zpráva
Aby člověk někomu pomohl, musí
mu rozumět – říká účastník olympiády
Už potřetí se za deset let jejího trvání koná v Liberci finále psychologické olympiády, určené
budoucím zdravotníkům. Poprvé si ovšem studenti prohlédli i historickou radnici.
Učit se pacientům také porozumět, pokusit se ponořit do jejich psychiky, učit se předcházet jejich
obavám a úzkostem – to je hlavní smysl psychologické olympiády, adresované studentům středních
zdravotnických škol. Olympiáda se tento rok koná už podesáté. Potřetí její ústřední kolo, do něhož
postupují vítězové krajských klání, hostí město Liberec. Finále se koná ve čtvrtek 10. dubna.
Před samotným finále si studenti za doprovodu svých učitelů prohlédli ve středu 9. dubna obřadní síň
a další prostory historické radnice. Vystoupali také na věž. „Olympiáda učí studenty lidskému přístupu
k pacientům, aby v nich viděli i duši, má v nich rozvíjet schopnosti empatie,“ uvedla za organizátory
předsedkyně celostátní předmětové komise Psychologie a komunikace Ilona Kopecká, učitelka SZŠ a
VOŠ zdravotnické v Liberci.
Základních kol olympiády se účastní většinou druhé a třetí ročníky zdravotnických škol, což je až osm
tisíc studentů z celé republiky. Každý rok má olympiáda jiné téma. Letošní ročník dostal název
Hrdinství není přežitek. Jak uvedla Ilona Kopecká, často studenti do příběhů, s nimiž soutěží,
projektují zážitky vlastní nebo někoho z rodiny.
„Studenti musí napsat na dané téma poměrně obsáhlou esej, ve které by měli ukázat také své
odborné znalosti, neboť mají předmět psychologie na škole. To není však všechno. Musejí si k dané
práci připravit živou prezentaci, včetně třeba promítání grafů nebo videa. Tou se pak snaží přesvědčit
porotu. Takže se musí umět také vhodně obléci a přesvědčivě mluvit o svém díle,“ vysvětlila Ilona
Kopecká.
Tento rok často účastníci olympiády psali o zachránci židovských dětí na prahu druhé světové války
siru Wintonovi nebo o práci hasičů, či překonávání vlastního strachu nebo o hrdinství matky, která
své dítě vychovává sama. „Letos poprvé jsme se studentům pochlubili naší historickou radnici. Chtěli
jsme jim ukázat prostory, kde naši studenti dostávají maturitní vysvědčení,“ dodala učitelka Kopecká.
Hodně štěstí do celostátního kola popřál studentům v obřadní síni náměstek primátorky Kamil Jan
Svoboda. „Přeji vám, aby každý z vás aspoň jednou za život zažil pocit, že je hrdinou,“ zdůraznil
náměstek Svoboda.

Letos osmnáctiletý Jakub Mička ze zdravotnické školy ve Žďáru nad Sázavou se olympiády zúčastnil už
podruhé. Vloni se neprobojoval ani do krajského kola. Tento rok ovšem postoupil až do celostátního
finále. Jak prozradil, téma „hrdinství“ mu sedlo, protože je historie jeho koníčkem.
„Píšu o tom, že hrdinou se může stát každý, a že hrdinství může přinést každý den. Do příběhu jsem
zahrnul také dva německé piloty z první a druhé světové války,“ řekl Jakub Mička, který by chtěl po
maturitě vystudovat Univerzitu obrany a stát se zdravotníkem u armády. „Myslím si, že psychologie je
jako obor pro zdravotníky čím dál víc důležitější. Aby člověk někomu pomohl, musí mu rozumět,“
doplnil.
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