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Konference bude z důvodů pandemie Covid-19 probíhat 
online.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO AKTIVNÍ, PASIVNÍ 

ÚČASTNÍKY, MODERÁTORY

Celá konference tj. přivítání, přednášky, workshopy i posterová sekce budou probíhat 

prostřednictvím aplikace ZOOM.

V programu u každé konferenční místnosti daného dne bude uveden odkaz na zoom 

místnost, ve které bude daný blok online probíhat; časy a rozdělení platí dle programu.

1) Potřebujete počítač nebo notebook (nedoporučujeme připojení přes chytrý telefon), 

2) stabilní připojení k internetu,

3) internetový prohlížeč, - v počítači mít nainstalovanou aplikaci ZOOM 

Client for Meetings (https://zoom.us/download),

4) webovou kameru a mikrofon u přednášejících a moderátorů (nutné mít obraz 

i zvuk), u pasivních účastníků není potřeba mikrofon a kamera, ale nebudete se 

moci zapojovat do diskuze jinak než prostřednictvím chatu,

5) funkční a zapnuté reproduktory či sluchátka,

6) čas a klid,

7) Ti, kteří aplikaci ZOOM nevyužívají/neznají, se nemusí ničeho obávat. Platforma 

umí pracovat i přes webové stránky bez instalace aplikace, nicméně do-

poručujeme přímou instalaci (viz bod číslo 3). Registrovat se můžete, ale 

nemusíte (viz dále). Máme zkušenost, že připojení přes nainstalovanou aplikaci je 

stabilnější.

8) Pokud se budete přihlašovat – tedy připojovat ke konferenčnímu hovoru, 

stačí kliknout/zkopírovat link /internetový odkaz/ a zvolit JOIN A ME-

ETING. Pokud Vás systém vyzve ke vložení jména(či e-mailu, uvádějte ten, který 

máte v přihlášce na konferenci), tak prosím učiňte, abychom Vás mohli identifiko-

vat – tedy prosím žádná čísla či zkratky.

9) V ideálním případě se můžete na spojení připravit tím, že se v aplikaci zaregistrujete 

– tedy políčko SIGN UP FOR FREE na uvedeném odkazu nahoře. Opět uvádějte Váš 

e-mail, příjmení pro jednoduchou identifikaci.

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítáme vás na 11. ročníku konference (nejen) o doktorandech a pro dokto-

randy „PhD Existence“. Naše konference vstupuje do druhé dekády, a to i přes ak-

tuální opatření omezující setkání „face to face“, proto jsme pro letošní ročník zvolili 

podtitul „Jedeme dál…“.

Konání konference online s sebou nese několik změn: Například posterová sekce pro-

běhne ve dvou na sebe navazujících blocích, paralelně s dalšími příspěvky v jiných kon-

ferenčních místnostech. Prezentující budou mít 5 minut na to, aby svůj výzkum stručně 

představili, načež bude otevřen i prostor pro dotazy. O soutěžní prvek nicméně účast-

níci nepřijdou; postery, které je nutno zaslat předem ve formě PDF, budou i letos po-

souzeny panelem hodnotitelů a výherci obdrží ceny poštou. Podobně proběhne i soutěž 

komiksů – ty můžete taktéž zaslat předem v digitální podobě, budou vyvěšeny na webu 

konference a účastníci budou moci hlasovat pro (podle nich) nejlepší výtvor. Výherci 

opět obdrží ceny poštou. 

Kromě toho se můžete těšit na řadu příspěvků z oblasti pedagogické psychologie, psy-

chodiagnostiky, rizikového chování a klinické psychologie, ale třeba i psychologie prá-

ce či dopravní psychologie a dalších (nejen) psychologických oborů. Výhodou online 

konání je třeba to, že můžete poměrně snadno přecházet mezi místnostmi – doporuču-

jeme proto mít vždy při ruce program, kde najdete všechny potřebné odkazy. A neza-

pomeňte se v úvodu konference ohlásit na „registraci“, ať o vás víme!

Doufáme, že si s námi letošní „jízdu“ i navzdory nemožnosti sejít se tváří v tvář užijete, 

a budeme se těšit na viděnou letos i v dalších letech!

Za programový a organizační výbor

Lucie Viktorová
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Místo konání
 
Umělecké centrum Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc 771 80

 

Barokní budova bývalého jezuitského Konviktu je jednou z nejstarších součástí olo-

moucké univerzity. Po její náročné a velkorysé rekonstrukci získala Univerzita Palacké-

ho prostorný historický komplex s mnoha originálními prostorami. Pět uměnovědných 

a uměnovýchovných kateder filozofické a pedagogické fakulty tak dostalo nové poslu-

chárny, ateliéry, studia, reprezentativní konferenční sály pro mezinárodní setkání a 

pracovny pro své studenty a pedagogy. Historické centrum Olomouce bylo současně 

obohaceno o další středisko vzdělanosti, kultury a umění.

Umělecké centrum Univerzity Palackého není jen pracovištěm určeným výuce a vý-

zkumu, ale je zapojeno do každodenního kulturního a uměleckého života. Osobnosti 

a soubory zde vystupující jsou spojeny s odborným zaměřením zdejších pracovišť a s 

jejich styky s umělci a odborníky z České republiky i ze zahraničí. Olomoučané a turisté 

zde navštěvují filmová a divadelní představení, koncerty v koncertní síni v Kapli Božího 

Těla i výstavy instalované v rozlehlých chodbách. Umělecké centrum UP je otevřeno i 

o prázdninách pro konání letních škol, divadelních přehlídek a výtvarných plenérů.

Přednáškové místnosti

Přednáškové místnosti 
PhD existence (2016)
 
Hlavní sál
Auditorium Maximum (1. patro)

 
Přednáškové a workshopové místnosti

Místnost číslo 009 - Carolina (přízemí)

Předsálí Auditoria Maxima (1. patro)

Místnost číslo 226 (2. patro)

Místnost číslo 237 (2. patro)
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Foreword

Dear colleagues,

welcome to the 11th year of the conference PhD existence: the Czech-Slovak 

conference (not only) for and about doctoral students. Despite current 

measures to limit face-to-face meetings, our conference is entering its second decade, 

which is why we have chosen the subtitle „Moving on…“ for this year.

Holding an online conference brings with it several changes: For example, the poster 

section will take place in two consecutive blocks, in parallel with other papers in other 

conference rooms. Presenters will have 5 minutes to briefly present their research, 

after which there will be space for questions. However, participants will not lose the 

competitive element; posters, which must be sent in advance in PDF format, will be 

judged by a panel of evaluators this year as well, and the winners will receive their 

prizes by post. There will be a similar comic book competition - you can also send your 

artwork in digital form in advance, it will be posted on the conference website and 

other conference participants will be able to vote for the best creation (according to 

them). Winners will again receive prizes by mail.

In addition, you can look forward to a number of contributions from the fields of 

educational psychology, psychodiagnostics, risk behavior, and clinical psychology, 

but also work psychology or traffic psychology and other (not only) psychological 

disciplines. The advantage of holding an event online is that you can switch between 

rooms relatively easily - we, therefore, recommend that you always have the program 

at hand where you will find all the necessary links. And don‘t forget to visit the 

„registration room“ at the beginning of the conference, let us know about you!

We hope that you will enjoy this year‘s „ride“ with us, despite the impossibility of 

meeting face to face, and we look forward to seeing you this year and in the years to 

come!

For the program and organizing committee

Lucie Viktorová

Katedra psychologie FF UP v Olomouci

 

Katedra psychologie Filozofické fakulty je odborné pracoviště Univerzity Palackého, 

která je druhou nejstarší univerzitou v českých zemích. Historie olomouckého vysoké-

ho školství začíná r. 1566 zřízením jezuitské koleje, která o šest let později získala prá-

va jako jiné evropské univerzity. Novodobá historie univerzity se datuje od roku 1946, 

kdy došlo k obnovení její činnosti. V dnešní době má univerzita osm fakult, které na-

vštěvuje více než 21 tisíc studentů. Svým dominantním postavením dává Univerzita 

Palackého historické Olomouci charakter typického univerzitního města. Atraktivní 

prostředí starobylého města a jeho inspirující kulturní duch se doplňují s moderními 

metodami bádání, které vědecká pracoviště fakult nabízejí.

Katedra psychologie se profiluje ve třech základních okruzích:
•	 vzdělávání 

•	 vědecko-výzkumné aktivity 

•	 praktická výuka  

Katedra psychologie nabízí několik odlišných forem studia oboru 
psychologie:

•	 Bakalářské jednooborové prezenční studium;

•	 Magisterské jednooborové prezenční studium;

•	 Bakalářské kombinované studium;

•	 Magisterské navazující kombinované studium;

•	 Postgraduální studium (Klinická a pedagogická psychologie; Psychologie 

práce, organizace a dopravy).

Podrobnější informace o nabízených doktorských studiích, a to jak v českém, tak v 

anglickém jazyce, naleznete na webových stránkách https://phdpsych.upol.cz/. 

Podobně se můžete dozvědět více o našich probíhajících výzkumech, laboratořích, a 

možnostech odborné spolupráce na https://labpsych.upol.cz/.
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Doprava na místo konference

Umělecké centrum Konvikt se nachází v centru Olomouce (Univerzitní 3, Olomouc).

 
Z autobusového nádraží jede tramvajová linka č. 4, výstupní stanice Náměstí Re-

publiky.

Z vlakového nádraží jede tramvajová linka č. 2, 3, 4, 6, výstupní stanice Náměstí 

Republiky.

Poté po cca 5 minutách pěší chůze dorazíte do Uměleckého centra Konvikt.

Placené parkoviště naleznete hned na Náměstí Republiky nebo v podzemním, kry-

tém parkovišti Hanáckého pluku 1153/4, Olomouc.

Kostel Panny
Marie Sněžné

Muzeum 
moderního umění
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https://phdpsych.upol.cz/
https://phdpsych.upol.cz/
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Vedle základního vzdělání v psychologických vědách katedra nabízí programy celo-

životního vzdělávání (psycholog ve zdravotnictví, psychologie pro učitele středních 

škol, práce školního specialisty na ŽS a SŠ, postgraduální vzdělání v dopravní psycho-

logii, základy krizové intervence pro poradenské pracovníky ve školách a další) a kva-

lifikační programy (rigorózní a habilitační řízení).

V současnosti je výzkum na Katedře psychologie rozdělen do následujících 

oblastí:

•	 Kognitivní (obecná) psychologie 

•	 Vývojová psychologie a psychologie rodiny 

•	 Sociální psychologie a psychologie osobnosti 

•	 Poradenská, pedagogická a školní psychologie 

•	 Klinická psychologie, diagnostika a psychoterapie 

•	 Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie

•	 Metodologie, statistika a experimentální psychologie 

Bližší informace o Katedře psychologie FF UP se dozvíte na webových 

stránkách:

www.psych.upol.cz

Kontaktní adresa:
Katedra psychologie 

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Kížkovského 10

771 80 Olomouc

Tel: +420 585 633 501

E-mail: psychologie@upol.cz

Psychologická česká asociace studentů

Psychočas z.s., tedy Psychologická česká asociace studentů, je zapsaný spolek působí-

cí na celostátní úrovni. V současné době má své pobočky v Brně, Českých Budějovicích, 

Olomouci, Ostravě a Praze.

Hlavním cílem Psychočasu je spojovat studenty psychologie po celé České repub-

lice a vytvářet bezpečné prostředí pro jejich projekty, nápady, vzdělávání a profesní 

růst. Členové se tedy mohou rozvíjet prostřednictvím vzdělávacích kurzů, přednášek, 

workshopů, praxí nebo skrz vlastní iniciativu v organizaci.

Dále se zaměřujeme také na vzdělávání široké veřejnosti a šíření dobrého jména psy-

chologie v jejích očích. V neposlední řadě naše činnost směřuje k propojování studen-

tů napříč jednotlivými pobočkami, ale také celou republikou, a vytváření tak pevné so-

ciální sítě. Mezi naše nejvýznamnější projekty patří beze sporu Psychotalks, Trenérské 

centrum, Introspekt, Buddy projekt, DoStředy a studentská konference, letos na téma 

Dítě – o něm, pro něj. 

Na celostátní úrovni se můžeme pyšnit spoluprací s ČMPS, mezinárodně pak s orga-

nizací EFPSA.

www.psychocas.cz

Facebook: Psychočas

Instagram: psycho_cas
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Večerní program pro účastníky konference

První den konference, v pondělí 8. 2. 2016, proběhne od 19:30 společenský program. 

Samotná restaurace M3 bude otevřena pro účastníky konference od 19:00. Večerem 

bude provázet kapela HTK Band

Doprava k M3

 

Od hlavního nádraží tramvajová linka č. 2,3,4,6. Zastávka U Bystřičky. Nebo stejné 

tramvajové linky z Náměstí Republiky, směr hlavní nádraží. M3 je rohovou restaurací 

u řeky Moravy. Z uvedené tramvajové zastávky je to cca 5 minut směrem k centru po 

pravé straně.

V restauraci proběhne společenský večerní program konference. Součástí večera je 

raut.

 

Poznámka organizačního výboru konference: Není možné zúčastnit se večerního pro-

gramu bez registrace na konferenci. Vstupenka na večerní program bude vydána při 

osobní registraci během prvního dne konference. 

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí stálí i noví účastníci,

vítejte na již šestém ročníku konference „PhD existence: česko-slovenská konference 

(nejen) pro doktorandy a o doktorandech“, tentokrát s podtitulem „výzkum +/vs./- 

praxe.“

Jak podtitul letošního ročníku napovídá, naším cílem je nahlédnout do problematiky 

aplikace teoretických poznatků do každodenní praxe, prozkoumat možnosti výzkum-

ných projektů vycházejících z požadavků konkrétních zaměstnavatelů a získat přehled 

o probíhajících projektech aplikovaného výzkumu. Pokusíme se zodpovědět otázky, 

jako „Jak může výzkum pomoci zvýšit bezpečnost dopravy? Jaké jsou možnosti spo-

lupráce mezi veřejným a soukromým sektorem např. při testování léků nebo v rámci 

zvyšování kvality péče o pacienty? V čem spočívají hlavní limity testů používaných v 

klinické či pedagogicko-psychologické praxi? A jak se daří aplikovat poznatky z oblasti 

chování mladých lidí na internetu nebo z výzkumu nových syntetických drog do pre-

ventivních plánů na školách?“ a další. Nebude chybět ani sekce věnovaná disertačním 

a jiným právě probíhajícím výzkumům, stejně jako prostor pro navazování výzkumné 

spolupráce mezi institucemi (nejen) během společenského večera.

Jako každý rok, i letos se můžete zúčastnit soutěže o nejoriginálnější umělecký výtvor 

inspirovaný životem doktorandů. Svá díla můžete přihlásit během 1. dne konference na 

registraci, kde vám rovněž podají informace o této soutěži.

Věříme, že se Vám konference bude líbit a že každý z vás na ní najde to, co hledá.

Mgr. Lucie Viktorová

Předsedkyně programového výboru

 

https://psych.upol.cz/
mailto:psychologie%40upol.cz?subject=
http://www.psychocas.cz
https://www.facebook.com/PsychocasCZ/
https://www.instagram.com/psycho_cas/?hl=cs
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Program konference

Pondělí 1. 2. 2021
PhD Existence „Jedeme dál ...“ – 1. den

8:00  Začátek registrace účastníků konference 

  Registrace bude probíhat po celou dobu konference

  odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94983830106 

  Meeting ID: 949 8383 0106

9:00 - 9:15 Auditorium  

správce: Gabriel Kňažek

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94137971867 

Meeting ID: 941 3797 1867

Slavnostní zahájení konference 

Moderuje Dolejš, M.

Prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

děkan Filozofické fakulty UP

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

hlavní organizátor konference

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.

předsedové programového výboru

9:15 - 10:15 Auditorium 

správce: Gabriel Kňažek

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94137971867 

Meeting ID: 941 3797 1867

Zvaná přednáška

Moderuje Dolejš, M.

Karel Paulík 

Adaptační chování v zátěžových situacích 

10:15 - 10:30 Přestávka ( 15 minut )

 

10:30 - 11:15 Auditorium

správce: Gabriel Kňažek

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94137971867 

Meeting ID: 941 3797 1867

Zvaná přednáška

Moderuje Viktorová, L.

Tomáš Urbánek 

Česká standardizace testové baterie  

Woodcock-Johnson IV

11:15 - 11:30 Přestávka ( 15 minut )

11:30 - 12:30 Auditorium

správce: Gabriel Kňažek

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94137971867 

Meeting ID: 941 3797 1867

Posterová sekce 1. část

moderuje Viktorová, L.

Pořadí prezentace příspěvků proběhne dle rozpisu níže v 

programu. Od autorů se očekává 5-minutové představení 

prezentovaného posteru, poster bude promítat správce.
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Katedra psychologie FF UP v Olomouci

 

Katedra psychologie Filozofické fakulty je odborné pracoviště Univerzity Palackého, 

která je druhou nejstarší univerzitou v českých zemích. Historie olomouckého vysoké-

ho školství začíná r. 1566 zřízením jezuitské koleje, která o šest let později získala práva 

jako jiné evropské univerzity. Novodobá historie univerzity se datuje od roku 1946, kdy 

došlo k obnovení její činnosti. V dnešní době má univerzita osm fakult, které navštěvu-

je více než 21 tisíc studentů. Svým dominantním postavením dává Univerzita Palacké-

ho historické Olomouci charakter typického univerzitního města. Atraktivní prostředí 

starobylého města a jeho inspirující kulturní duch se doplňují s moderními metodami 

bádání, které vědecká pracoviště fakult nabízejí.

Katedra psychologie se profiluje ve třech základních okruzích:
•	 vzdělávání 

•	 vědecko-výzkumné aktivity 

•	 praktická výuka  

Katedra psychologie nabízí několik odlišných forem studia oboru psy-
chologie:

•	 Bakalářské jednooborové prezenční studium;

•	 Magisterské jednooborové prezenční studium;

•	 Bakalářské kombinované studium;

•	 Magisterské navazující kombinované studium;

•	 Postgraduální studium (klinická psychologie a pedagogická psychologie).

Vedle základního vzdělání v psychologických vědách katedra nabízí programy celo-

životního vzdělávání (psycholog ve zdravotnictví, psychologie pro učitele středních 

škol, práce školního specialisty na ŽS a SŠ, postgraduální vzdělání v dopravní psycho-

logii, základy krizové intervence pro poradenské pracovníky ve školách a další) a kva-

lifikační programy (rigorózní a habilitační řízení).

V současnosti je výzkum na Katedře psychologie rozdělen do následujících 

oblastí:

•	 Kognitivní (obecná) psychologie 

•	 Vývojová psychologie a psychologie rodiny 

•	 Sociální psychologie a psychologie osobnosti 

•	 Poradenská, pedagogická a školní psychologie 

•	 Klinická psychologie, diagnostika a psychoterapie 

•	 Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie

•	 Metodologie, statistika a experimentální psychologie 

Bližší informace o katedře psychologie FF UP se dozvíte na webových 

stránkách:

www.psych.upol.cz
Vybrané publikace členů naší katedry naleznete pod níže uvedeným odkazem

http://psych.upol.cz/vyzkum/klicove-publikace/

Kontaktní adresa:
Katedra psychologie 

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Kížkovského 10

771 80 Olomouc                                                                  

Tel: +420 585 633 501

E-mail: psychologie@upol.cz

https://cesnet.zoom.us/j/94983830106 
https://cesnet.zoom.us/j/94137971867
https://cesnet.zoom.us/j/94137971867
https://cesnet.zoom.us/j/94137971867
https://cesnet.zoom.us/j/94137971867
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Radka Teleková 

Riziká vzniku adaptačných ťažkostí žiakov na prahu 

vzdelávania  

Lenka Abrinková, Marcela Štefaňáková 

Rozdiely v interných faktoroch reziliencie u študentov 

základnej a strednej školy

Miroslava Galasová 

Driving You Mad: A comparison of the three anger-

inducing interventions

Gabriel Kňažek, Martin Dolejš 

Agresivita na gymnáziách v ČR

Denisa Urbanová, Isabella Pavelková 

Strategie zvládání nudy u středoškoláků

Miriama Hudáková 

Proaktívne zvládanie u študentov rôznych odborov

Nikola Šabíková, Radomír Masaryk 

Rozhodovanie o budúcom štúdiu počas pandémie 

Covid-19

Katarína Baňasová, Peter Tóth 

Sebaúčinnosť a self-mastery vo vzťahu k ťažkostiam s 

kariérovým rozhodovaním u študentov pred druhou 

smerovou voľbou

  Místnost 1

správce: Barbora Považanová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/93623387585

Meeting ID: 936 2338 7585

Ústní příspěvky 

Moderuje Komrska, Š.

Josef Kundrát, Tereza Benešová

Vývoj diagnostického systému postojů, zájmů a vztahů

Ivana Tomanová Čergeťová, Mária Kubíková

Rysy temnej triády a kariérno-hodnotová orientácia 

zamestnanca

  Místnost 2

správce:  Tereza Rumlerová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/99038562474

Meeting ID: 990 3856 2474

Ústní příspěvky

Moderuje Charvát, M.

Marek Lukačovič, Radomír Masaryk

Skúsenosti s užívaním psychedelík v kontexte 

prítomnosti iného človeka počas intoxikácie

Marek Lukačovič, Radomír Masaryk

Subjektívne vnímané riziká pri užívaní psychedelických 

drog

12:30 - 14:00 Obědová pauza
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ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ PSYCHOLOGIE

ČASP, z.s. – Česká asociace studentů psychologie – je zapsaný spolek působící na ce-

lostátní úrovni. V současné době má své pobočky v Praze v rámci Karlovy univerzity, v 

Brně pod Masarykovou univerzitou a v Olomouci na Univerzitě Palackého. Pomalu se 

rozvíjí spolupráce také s Ostravskou univerzitou, University of New York in Prague a 

Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. Svým působením nejen že sdružuje 

budoucí psychology z těchto škol a dalších přidružených kateder, kteří by se jinak třeba 

ani nepotkali, ale hájí i jejich zájmy a podporuje jejich seberealizaci. Členové se tedy 

mohou rozvíjet např. prostřednictvím vzdělávacích kurzů, workshopů a jiných akcí, 

nebo i skrz vlastní iniciativu v organizaci. Dále ČASP pořádá a podílí se na organizování 

mnoha událostí, ať už se jedná o Vánoční večírek, studentské výměny nebo právě kur-

zy, které jsou určené pro všechny studenty, a to nejen z oboru psychologie. Každoročně 

v rámci ČASP také probíhá celostátní konference. V březnu roku 2013 se uskutečnil její 

jubilejní X. ročník, jehož tématem byla Svoboda myšlení s podtitulem Kreativita (ne)

všedních dnů. ČASP v neposlední řadě spolupracuje s mnoha profesionálními psycho-

logickými asociacemi jak v Čechách (ČMPS, UPA a další), tak mezinárodně (EFPA), a 

je také členem Evropské Federace Studentských Psychologických Asociací (EFPSA). 

Navíc, protože praxe není nikdy dost, díky různým projektům dává studentům také 

možnost rozvinout svou vlastní profesní základnu.

Informace o asociaci a její činnosti naleznete na www.caspos.cz

Program konference

Pondělí  8. 2. 2016
8:00  Začátek registrace účastníků konference 

  Registrace bude probíhat po celou dobu konference

9:00 - 9:20 Auditorium Maximum (místnost 109, 1. patro)

 

  Slavnostní zahájení konference 

  Moderátor: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

  Prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.

  Rektor Univerzity Palackého v Olomouci

  Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

  děkan Filozofické fakulty UP

  Doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

  proděkan pro vědu a výzkum

  PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

  vedoucí Katedry psychologie UP

  Mgr. Lucie Viktorová

  předsedkyně programového výboru

9:20 - 10:50 Auditorium Maximum (místnost 109, 1. patro)

 
Zvané přednášky

  Moderátor: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Tranzitorní momenty v životě dítěte - z praxe k teorii a 

zpět

PhDr. Michal Čerešník, Ph.D.

Osobnostné vlastnosti dospievajúcich v kontexte produk-

cie rizikového správania

https://cesnet.zoom.us/j/93623387585
https://cesnet.zoom.us/j/99038562474
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14:00 - 15:30 Auditorium

správce: Gabriel Kňažek

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94137971867

Meeting ID: 941 3797 1867

Posterová sekce 2. část

moderuje Viktorová, L.

Od autorů se očekává 5-minutové představení prezentovaného 

posteru. Pořadí prezentace příspěvků proběhne dle rozpisu, poster 

bude promítat správce. 

Barbora Považanová, Martin Dolejš 

Vznik a konštrukcia experimentálnej metódy na 

skúmanie hodnotových systémov adolescentov: Škála 

mapovania hodnôt (Považanová, Dolejš, 2020)

Nikoleta Kuglerová 

Overovanie novozostavenej Intervencie SSS-P 

(Intervencia zameraná na zvyšovanie súcitu a sebasúcitu 

a znižovanie negatívneho prežívania seba a ostatných)

Lada Bubíková, Marek Malůš 

Užívání sociálních sítí a sebepojetí jejich uživatelů

Veronika Fajkusová 

Otázka potřeby supervize/intervize u školních 

psychologů

Justýna Dočkalová 

Přesvědčení o připravenosti budoucích asistentů 

pedagoga v kontextu copingových strategií, vzdělání

Norma Klestincová, Jakub Lieskovský 

Vzťah vedeckého myslenia a epistemologicky 

nepodložených presvedčení študentov technických a 

spoločenskovedných odborov

Viktória Sunyík, Vladimíra Čavojová 

Podpora vedeckého myslenia ako spôsob redukovania 

epistemicky nepodložených presvedčení a dezinformácií

Eva Sedláková, Lucie Křeménková, Jana Kvintová 

Není stres jako stres? Hledání souvislostí mezi stresem a 

akademickým stresem u vysokoškolských studentů

Marta Popelková, Markéta Hajduová 

Zmysel pre integritu a syndróm vyhorenia v dospelosti

Henrieta Ševčíková, Barbara Lášticová 

Postoje voči ľuďom so psychickými poruchami a 

poruchami správania na slovensku a v česku: prehľadová 

štúdia

Vladislav Shestakov, Gabriel Kňažek 

Psychologická analýza akcentací charakteru u 

respondentů vyznávajících okultismus

Erika Lipková 

„Aj ženy, ktoré zažili partnerské násilie, môžu ísť ďalej“: 

Faktory facilitujúce odpúšťanie u žien so zážitkami 

partnerského násilia

Eva Klanduchová 

Predictors of passionate love  in long-term romantic 

relationships

Lenka Vídršperková 

Princezna se zlatou hvězdou na čele: Teorie pohádky - 

psychoanalytické hledisko

Mária Šuľová, Miroslav Popper 

Genetická modifikácia – benefit pre planétu, riziko pre 

človeka?
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PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Psychofyziologické souvislosti temperamentu

10:50 - 11:15 Coffeebreak ( 25 minut )

 

11:15 - 12:45 Auditorium Maximum (místnost 109, 1. patro)

Zvané přednášky/ústní příspěvky

Moderátor: Lenka Šrámková

Mgr. Adéla Rudá, PhDr. Lenka Šrámková, Ph.D.

Možnosti výzkumné spolupráce v Policii ČR

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.

Výzkum zátěžových a podpůrných faktorů při práci Poli-

cie ČR s menšinami

Mgr. et Mgr. František Zakopal

Zátěžové a protektivní faktory vojáků  v základní přípravě

12:45 - 14:00 Obědová pauza

14:00 - 15:30 Auditorium Maximum (místnost 109, 1. patro)

Ústní příspěvky

Moderátor: Lenka Šrámková

Urbánek, T., Čermák, I., Štěpánek, P., Schmidtová, J.

Psychometrické vlastnosti metody Child Behavior Chec-

klist u klinického souboru

Kučera, D. (výzkumný záměr)

Výzkum CPACT a možnosti komputační psycholingvistic-

ké analýzy textu

Sedloň, T. (zvaná přednáška)

Praktické problémy při tvorbě kvalitní psychodiagnostiky 

a požadavky trhu

14:00 - 15:30 Carolina ( místnost č. 009 - přízemí )

Ústní příspěvky

Moderuje Viktorová, L.

Tomšík, R.

Škála motivácie voľby učiteľského povolania SMVUP II

Mareš, J., Lukas, J.

Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním 

svatého grálu a objevováním kola

Viktorová, L.

Výběr z uchazečů o studium psychologie – praxe a její vý-

zkum na FF UP

 

  Místnost číslo 226 - (2. patro)

Workshop/ Zvaný příspěvek

Čerešníková, M.

Rómske dieťa v školskej triede- aplikácia kultúrne citlivé-

ho prístupu

Místnost č. 237 (2. patro)

Ústní příspěvky 

Moderuje Hosáková, K.

Žilková, I., Kravcová, M., Hruščová, E.,  Adamkovič, M.

Prediktory kvality života

Kolářová, M. *

Postoje ke smrti u českých a izraelských vysokoškolských 

studentů

Hosáková, K.

Negativní symptomy u schizofrenie aneb Jak zdání klame

https://cesnet.zoom.us/j/94137971867
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Místnost 1

správce: Barbora Považanová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/93623387585

Meeting ID: 936 2338 7585

Workshop

Martin Dolejš

Jak zkonstruovat dotazník?

Místnost 2

správce: Tereza Rumlerová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/99038562474

Meeting ID: 990 3856 2474

Ústní příspěvky 

moderuje Švec, J.

Michal Bártek, Martin Kupka 

Míra deprese a úzkosti u pacientů s idiopatickými 

střevními záněty

Katarína Dančová, Tomáš Sollár 

Kvalita života pacientov po cievnej mozgovej príhode vo 

vzťahu s osobnostnými vlastnosťami

Jan Šmahaj, Martin Zielina, Alena Javůrková, Jaroslava 

Raudenská, Robert Zajíček, Daniel Doležal, Zbyněk Pohořelský 

Využití prvků plně immerzivní virtuální reality a tvorby 

terapeutické hry při zvládání procedurální bolesti 

u pacientů s popáleninovým traumatem – projekt v 

průběhu

15:30 - 15:45 Přestávka (15 minut)

15:45 - 17:15 Auditorium

správce: Gabriel Kňažek

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94137971867

Meeting ID: 941 3797 1867

Ústní příspěvky

moderuje Viktorová, L.

Michaela Pachelová 

Demokratický styl vedení 4. a 5 tříd na škole rodinného 

typu v kontextu cílené podpory autoevaluačních návyků 

žáků a výuky etické výchovy 

Veronika Fajkusová 

Sebepéče a pracovní spokojenost u školních psychologů 

(Výzkumný záměr)

Monika Semrádová 

Diferenciace a individualizace ve výuce a jejich 

pedagogické strategie

Místnost 1

správce: Barbora Považanová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/93623387585

Meeting ID: 936 2338 7585

Ústní příspěvky

moderuje Banárová, K.

Dóra Belán, Miroslav Popper 

Medziskupinová hrozba a Moslimovia: analýza asociácií 

mladých Slovákov
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15:30– 15:45  Coffeebreak (15 minut)

 

15:45 – 17:15 Auditorium Maximum (místnost 109, 1. patro)

  Ústní příspěvky

  Moderuje Skopal, O.

Čerešník, M.

Špecifiká rizikového správania dospievajúcich vo veku 10 

až 15 rokov ohrozených sociálnou exklúziou

Charvát, M.

Srovnání vybraných osobnostních a skríningových dotaz-

níků využitelných v prevenci rizikového chování – zkuše-

nosti z výzkumné praxe

Skopal, O., Dolejš, M., Suchá, J.

Zjišťování a měření agresivity u dospívajících

  Carolina (Místnost č. 009 – přízemí)

Ústní příspěvky

Moderuje Viktorová, L. 

Bělohlávek, F. (příspěvek z praxe)

Možnosti a meze použití simulovaných situací pro výběr 

a rozvoj pracovníků

Kundrát, J. (výzkumný záměr)

Psychologická vzdálenost a postoje u žáků základních 

škol

Bednárová, L. (výzkumný záměr)

Viďme neviditeľné aneb divadlo hrá šikanu

15:45 – 17:15 Místnost č. 226 ( 2. patro )

Workshopy (2x 45 minut)

Neusar, A.

Jak minimalizovat trápení při tvorbě odborných textů

Neusar, A.

Výzvy PhD existence: jak je raději (ne)řešit

  Místnost č. 237 (2. patro)

Ústní příspěvky

Moderuje Hosáková, K. 

Rajčáni, J.

Variabilita srdcového rytmu (HRV) pri psychosociálnom 

strese

Krám, T. *

Vybrané biologické markery u Rosenzweigova obrázkově 

frustračního testu PFT (C-W) – pilotní studie

Sadková, T. *

Ztrácí uživatelky hormonální antikoncepce schopnost ro-

zeznávat výrazy emocí ve tvářích? Planý poplach

17:15 – 17:30 Coffeebreak (15 minut)

 

17:30 – 18:30 Auditorium Maximum (místnost 109, 1. patro)

Ústní příspěvky

Moderuje Hosáková, K. 

Švorc, P., Jarkuliš, V., Franková, E., Vavřina, Z., Černocký, O., Mi-

chalčák, T., Kempný, M., Malůš, M.

Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziolo-

gie srdce u mladých lidí

Malůš, M., Havelková, M., Tomaštíková, N., Kucserová, M., Čecho-

vá, P., Čikasová, K.

Experimentální test-retestová studie kognitivních funkcí 

v podmínkách krátkodobých pobytů typu Chamber REST

Carolina (Místnost č. 009 – přízemí)

https://cesnet.zoom.us/j/93623387585
https://cesnet.zoom.us/j/99038562474
https://cesnet.zoom.us/j/94137971867
https://cesnet.zoom.us/j/93623387585
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Natália Sabolová 

Depression Path Modelling in the Transition to 

Adulthood. Can Depression Be Detected from Faces?

Simona Hirčková 

Vzťah medzi agresivitou a rozhodovacími štýlmi

Místnost 2

správce: Tereza Rumlerová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/99038562474

Meeting ID: 990 3856 2474

Ústní příspěvky

moderuje Komrska, Š.

Dana Buntová, Kristína Mocsári 

Skríning fonologických porúch, prediktorov dyslexie, v 

ranom a predškolskom veku v ambulancii psychologa

Eliška Šlesingrová 

Přístup předškolních pedagogů k identifikaci a 

ovlivňování preference nazální respirace předškolních 

dětí s ohledem na její význam pro další psychický vývoj

Lucie Nohová, Kateřina Vitásková, Petra Klusáčková 

Porozumění mluvené řeči u osob s afázií

Úterý 2. 2. 2021
PhD Existence „Jedeme dál ...“– 2. den
 

08:00 – 13:00 Registrace účastníků konference

https://cesnet.zoom.us/j/95047315103 

Meeting ID: 950 4731 5103

09:00 – 10:00 Auditorium 

správce: Gabriel Kňažek

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/94137971867

Meeting ID: 941 3797 1867

Zvaná přednášká v angličtině

moderuje Viktorová, L.

Konstantinos Kafetsios  

Interpersonal schemata in leader-follower interaction: 

On the intersection of attachment and cultural 

orientations

Místnost 1

správce: Barbora Považanová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/99296476351

Meeting ID: 992 9647 6351

Ústní příspěvky

moderuje Banárová, K.

Lucie Hartmannová  

Vztahová vazba a způsoby řešení partnerských konfliktů 

v mladé dospělosti
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Ústní příspěvky

Moderuje Viktorová, L. 

Mošťková, Š.

Příbuzenská pěstounská péče vykonávaná prarodiči (vý-

zkumný záměr)

Mazalová, R.

Projekt NEDÁME SE

Lišková, M., Janečková, D., Bušková, J.

Spánková obrna - horor ve Vaší posteli

Místnost č. 226 (2. patro)

Workshop

Dolejš, M.

Jak zkonstruovat dotazník

19:30  Společenský program, raut a hudební host (M trojka, Ma-

sarykova 3, Olomouc)

 

  

Úterý 9. 2. 2016
 

08:00  Registrace účastníků konference

 

09:00 – 10:30 Auditorium Maximum (místnost 109, 1. patro)

Ústní příspěvky

Moderuje Vavrysová, L. 

Benediková, M.

Hodnotová orientácia a ochota pracovať zamestnancov 

štátnej a súkromnej sféry

Budzáková, M.

Štruktúra motivácie IT zamestnancov vybranej spoloč-

nosti v jej troch medzinárodných pobočkách (prípadová 

štúdia)

Friedlová, M. (výzkumný záměr)

Co o nás vypovídá míra naší zvědavosti? Koncept zvěda-

vosti a jeho uplatnění v klinické praxi

  

  Carolina (Místnost č. 009 – přízemí)

Ústní příspěvky 

Moderuje Viktorová, L.

Lukášová, H. 

Podoba představ o profesní budoucnosti gymnazistů

Švecová, V.

Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání u osob se 

sluchovým postižením

Urbanovská, E.

Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdě-

lávání

Místnost č. 226 (2. patro)

https://cesnet.zoom.us/j/99038562474
https://cesnet.zoom.us/j/95047315103 
https://cesnet.zoom.us/j/94137971867
https://cesnet.zoom.us/j/99296476351
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Dagmar Halo 

Psychologická androgynie: proč (ne)měřit gender

Místnost 2

správce: Tereza Rumlerová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/97396127026

Meeting ID: 973 9612 7026

Ústní příspěvky 

Moderuje Švec, J.

Martin Brummer 

Úvod do psychohistorie

Jana Horáková 

Má psychologie odívání místo v současné psychologii?

10:00 – 10:15  Přestávka (15 minut)

  

10:15 – 11:45 Auditorium

správce: Gabriel Kňažek

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/95326341852

Meeting ID: 953 2634 1852

Ústní příspěvky 

moderuje Viktorová, L.

Josef Nota 

Prožíváni situací spojených s distanční výukou u dětí 

mladšího školního věku

Zuzana Ledvoňová 

Co je předpokladem dobré spolupráce pedagogů a 

školního psychologa? Kvalitativní analýza

Romana Schunová 

Emocionálna inteligencia a sociálno-emocionálne 

zdravie nadaných detí

Místnost 1

správce: Barbora Považanová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/99296476351

Meeting ID: 992 9647 6351

Ústní příspěvky

Moderuje Charvát, M.

Katarína Banárová, Michal Čerešník 

Pripútanie dospievajúcich k rodičom a rovesníkom vo 

vzťahu k miere rizikovosti ich správania

Michal Čerešník, Daniel Lenghart, Miroslava Čerešníková 

Hranie digitálnych hier a rizikové správanie 

dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho 

vzdelávania

Veronika Kalivodová, Dominika Doktorová 

Zisťovanie vzájomnej spojitosti a rozdielov medzi 

pohlaviami v priamych formách sebapoškodzovania a 

sebahodnotenia u adolescentov
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Ústní příspěvky

Moderuje Suchá, J. 

Závrská, V.

Sociální konstrukce rurality české vesnice

Pikhartová, A.

Mravní dimenze problematiky sňatku u mladých dospě-

lých

Pollaková, B., Dolejš, M.

Psychologická práce s hudebníky

10:30 – 10:45  Coffeebreak (15 minut)

  

10:45 – 12:15 Auditorium Maximum (místnost 109, 1. patro)

Ústní příspěvky

Moderuje Viktorová, L. 

Ballová Mikušková, E.

Chráni (nás) racionálne myslenie pred rizikovými roz-

hodnutiami?

Čavojová, V.

Niekedy je viac viac: Efekt množstva informácií, spôsobu 

rozhodovania a kognitívneho štýlu

Masaryk, R.

Sociálne vplyvy na individuálne rozhodovanie: príklad 

vakcinácie

  Carolina (Místnost č. 009 – přízemí)

  Ústní příspěvky

  Moderuje Vavrysová, L. 

Šilarová, L., Vávra, J.

Klíčové procesy v dramaterapii

Mazák, J.

Terapeutické skupiny ve Středisku výchovné péče

Štefková, I., Dolejš, M.

Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních 

pro děti a mládež

Místnost č. 226 (2. patro)

Workshop/Zvaný příspěvek

Baštecká, B.

Psychosociální krizová spolupráce

12:15 – 13:30  Obědová pauza

  

13:30 – 14:30 Předsálí Auditoria Maxima (1. patro)

Posterová sekce

Moderují: Viktorová, L., Hosáková, K., Šrámková, L.  

Od autorů se očekává přítomnost u posterů po celou dobu sekce, 

z důvodu zodpovídání dotazů zájemců z publika. Postery musí být 

vyvěšeny min. 2h před zahájením sekce; postery bude možno vyvě-

šovat již první den konání konference.

Baňasová, K., Sollár, T. - Psychometrické vlastnosti dotazní-

ka SIMS ( The Situation Motivation Scale )

Bozogáňová, M., Bruncková, M.- Čoho sa bojí policajt? – Vníma-

né bezpečie a jeho zložky u príslušníkov      Policajného 

zboru Slovenskej republiky

Dobešová Cakirpaloglu, S., Pečtová, M. - Konformita u ado-

lescentů

Dobešová Cakirpaloglu, S., Lemrová, S. - Potřeby, hodnoty a 

postoje českých učitelů v souvislosti s jejich profesí

Dominik, T., Zielina, M., Šmahaj, J., Procházka, R., Dostál, D., Sed-

láčková, Z. - Libetova svobodná vůle po 33 letech

https://cesnet.zoom.us/j/97396127026
https://cesnet.zoom.us/j/95326341852
https://cesnet.zoom.us/j/99296476351


24 25

Místnost 2

správce: Tereza Rumlerová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/97396127026

Meeting ID: 973 9612 7026

Ústní příspěvky 

Moderuje Rumlerová, T.

Kristína Blažeková, Jana Fúsková

Za siedmimi hoaxami, alebo o trojhlavom fake news

Kristína Valášková

Jak vyučovat o historických osobnostech 

prostřednictvím komiksu?

Stanislav Suda

Experimentální dramatika – patnáctiletá případová 

studie

11:45 – 12:00 Přestávka (15 minut)

12:00– 13:00  Auditorium

správce: Gabriel Kňažek

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/95326341852

Meeting ID: 953 2634 1852

Zvaná přednáška

Moderuje Kňažek, G.

David Šmahel

Používání internetu evropskými dětmi a adolescenty: 

vývojová perspektiva

Místnost 1

 

správce: Barbora Považanová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/99296476351

Meeting ID: 992 9647 6351 

Ústní příspěvky 

Moderuje Považanová, B.

Vladimír Koša

Zmysel ako kľúčový faktor efektívneho leadershipu

Kristína Mrázková

Vzťahová väzba na pracovisku a jej vzťah k vybraným 

formám organizačného správania a efektívnosti

Místnost 2

správce: Tereza Rumlerová

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/97396127026

Meeting ID: 973 9612 7026

Ústní příspěvky 

Moderuje Rumlerová, T.

Lucie Viktorová, Ladislav Stanke, Matúš Šucha

Automobilky, řidiči a jejich pohled na světlomety v 

nových osobních automobilech

Gabriel Kňažek, Anton Pashkevich, Barbora Považanová,  

Jagoda Skóra

Assessment of COVID-19 pandemic impact on the long-

distance travel behaviour based on the online survey: 

comparison between Poland and Slovakia

24 25

Ďurašková, G., Sobotková, I., Hampl, R. - Životní spokojenost a 

copingové strategie žen, které podstupují své první umělé 

oplodnění

Halamová, M., Popelková, M. - Vnútorná konzistencia, fakto-

rová štruktúra a konštruktová validita Dotazníka straté-

gií zvládania

Havelka, D. - Scared straight Preventivní programy, které 

fungují, přestože byla prokázána jejich nefunkčnost

Hroncová, K. - Vzťah potreby kognitívneho uzavretia a 

schopnosti dosiahnuť kognitívne uzavretie k štýlom roz-

hodovania

Hudáková, M. - Proaktívna osobnosť ako prediktor subjek-

tívnej spokojnosti so životom

Chadimová, L. - Lehké mentální postižení a jeho statistiky

Chadimová, L., Ivanková, K. - Model adaptivních schopností 

pro vývoj českých posuzovacích škál u dětí

Klimšová, Z. - Proměny autobiografické paměti v depresi

Klučárová, Z., Hruščová, E. - Kongruencia implicitných a ex-

plicitných motívov ako činiteľ emocionálneho kompo-

nentu subjektívnej pohody

Křížová, I. - Attachment v raném kolektivním zařízení

Lorincová, T., Lelková, A. - Analýza konštruktívneho mysle-

nia vzhľadom na pracovné zaradenie zamestnancov

Malůš, M., Švorc, P., Jarkuliš, V., Vavřina, Z., Kucserová, M., Če-

chová, P., Čikasová, K. - Experimentální studie kognitivních 

a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber 

REST 2015 – 2016

Seifert, M. - Dobrá praxe diagnostiky lehkého mentálního 

postižení: principy, předpoklady a současný stav

Šišková, M. - Psychometrické vlastnosti dotazníka State-

-Trait Anger Expression Inventory (STAXI-2)

Šmahaj, J., Cakirpaloglu, P., Dobešová Cakirpaloglu, S., Lemrová, 

S. - Nejčastější zažívané formy negativního jednání a pre-

valence šikany na pracovišti v České republice

Varga, J., Dolejš, M. - Posuzování věrohodnosti v kontextu 

znalecké činnosti

Vávra, O., Kozáková, L., Šmahaj, J., Cakirpaloglu, P. - Migrační 

vlna v Evropě z pohledu české populace

14:30 – 16:00 Auditorium Maximum (místnost 109, 1. patro)

Ústní příspěvky

Moderuje Vavrysová, L.

Chadimová, L.

Poradenská diagnostika v českých ŠPZ: teorie vs. praxe?

Šimonová, V.

Spolupráca školského psychológa a školského sociálneho 

pracovníka

Blaštíková, L.

Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem preven-

ce a sociálním pedagogem na základní škole

 

Carolina (Místnost č. 009 – přízemí)

Ústní příspěvky

Moderuje Suchá, J.

Zemanová, V., Dolejš, M.

Diagnostika místa kontroly (Locus of control) a jeho 

využití při práci s adolescenty (běžná populace, klienti 

NZDM) (výzkumný záměr)

 

Demkaninová, D.

Pozícia žiaka s ADHD v triednom kolektíve – prepojenie 

výskumu s praxou

Suchá, J.*, Dolejš, M., Skopal, O., Vavrysová, L.

Analýza struktury Rosenbergovy škály sebehodnocení

 

https://cesnet.zoom.us/j/97396127026
https://cesnet.zoom.us/j/95326341852
https://cesnet.zoom.us/j/99296476351
https://cesnet.zoom.us/j/97396127026
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13:00  Auditorium

správce: Gabriel Kňažek

odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/95326341852

Meeting ID: 953 2634 1852

Ukončení konference, vyhlášení soutěže o nejlepší 

poster a komix

Moderuje Dolejš, M., Viktorová, L.

Organizační a programový výbor si vyhrazuje právo na případné změny 

v programu. Za název příspěvku odpovídá autor příspěvku.

Anotace
 

Ústní příspěvky (řazeno abecedně)
 

26

Místnost č. 226 (2. patro)

Ústní příspěvky

Moderuje Sedláčková, Z. 

Gorčíková, M., Šafr, J.

Měření fonologického povědomí na počátku školní do-

cházky: porovnání klasického přístupu a teorie odpovědi 

na položku (IRT)

Šebková, L., Vitásková, K.

Experimentální využití elektromagnetické artikulografie 

(AG501) v logopedické intervenci

Vitásková, K., Tabachová, J., Málková, M., Hlavinková, A.

Ověřování výzkumných možností diagnostiky a interven-

ce orofaciální praxie a orální gnozie v oblasti symptoma-

tických poruch řeči u dětí – význam pro interdisciplinár-

ní praxi

16:00  Auditorium Maximum (místnost 109, 1. patro)

Vyhlášení vítězů všech soutěží, předání zajímavých hod-

notných cen a slavnostní ukončení konference

Dolejš, M., Viktorová, L., Hosáková, K. 

* Autoři těchto ústních příspěvků jsou studenty pregraduální formy studia.

Organizační a programový výbor si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Za 

název příspěvku odpovídá autor příspěvku.

Anotace
 

Workshopy (řazeno abecedně)
 

Přihlašování na workshopy bude probíhat  

v den konání konference na registraci.

https://cesnet.zoom.us/j/95326341852
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Adaptační chování v zátěžových situacích 

Karel Paulík

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Zvládání zátěže v lidském životě je dlouhodobě častým předmětem intenzivního zájmu 

psychologů, lékařů  pedagogů i řady  dalších badatelů v oblasti humanitních věd, stej-

ně jako širší veřejnosti. Velmi početné výzkumné výsledky, teorie, názory odborníků, 

i více či méně podložený pohled  laiků na tuto problematiku představují látku, v níž je 

prakticky nemožné se uspokojivě orientovat. 

Předmětem příspěvku je rámcový přehled a analýza vybraných jevů vyskytujících v  

chování  v situacích, kdy jsou lidé vystaveni nárokům, jež je potřeba zvládnout. Zamě-

řujeme se zde  zejména  na podstatu, terminologii a metodologické uchopení a závažné 

souvislosti  dispozičních předpokladů adaptace člověka na zátěž  a  volbu způsobů zvlá-

dání zátěže spojené s životem jedince. Přitom přihlížíme ke  kladeným nárokům (stre-

sorům), které jsou svou intenzitou či  trváním expozice z hlediska dispozičně adap-

tační kapacity jedince nadměrné, případně nedostatečné. Důsledky expozice takovým 

nároků mohou vyznívat  v  subjektivním či objektivním smyslu  v podstatě negativně 

(ohrožení psychické rovnováhy, stavu organismu apod.) i pozitivně (zdroj rozvojových 

podnětů a příležitostí). 

Assessment of COVID-19 pandemic impact on the long-
distance travel behaviour based on the online survey: 

comparison between Poland and Slovakia

Gabriel Kňažek, Anton Pashkevich, Barbora Považanová, Jagoda Skóra

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

COVID-19 and restrictions, which came with it in the year 2020, influenced strongly on 

all aspects of people‘s life including their mobility behaviour. Long-distance trips were 

strongly suffered because of, among other, border closure and movement restrictions 

inside some countries. Especially, it was a huge blow to air transportation. On the other 

hand, not all people understand a real pandemic threat and do not want to change their 

normal mobility behaviour. Taking all these facts into account, an online questionnaire 

concerning the impact of COVID-19 pandemic on the long-distance travel behaviour 

in Polish and Slovakian languages was prepared to spread it among inhabitants of two 

countries. In this research work the results of this two survey are discussed and inter-

preted.

IGA_FF_2020_002

Automobilky, řidiči a jejich pohled na světlomety 
v nových osobních automobilech

Lucie Viktorová, Ladislav Stanke, Matúš Šucha

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

Také jste si někdy stěžovali na oslnění protijedoucím vozidlem? A víte, čím na silni-

ci svítí Vaše auto? V rámci projektu zabývajícího se vztahem řidiče a světla v silniční 

dopravě jsme mimo jiné zjišťovali, jak moc se při výběru vozu řidiči zaměřují na jeho 

světlomety a jaké jsou v tomto ohledu jejich preference. Současný příspěvek představí 

výsledky dotazníkového šetření mezi 220 majiteli automobilů a pokusí se o srovnání s 

pohledem výrobců automobilových světel, resp. vybraných automobilek.

Tento příspěvek byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci 

Programu Éta, r.č.TL02000183 - Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvo-

jem světelných technologií

Co je předpokladem dobré spolupráce pedagogů 
a školního psychologa? Kvalitativní analýza

Zuzana Ledvoňová

Katedra psychologie, FF, Univerzity Palackého v Olomouci

Příspěvek představuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké proměnné hrají 

roli při formování vztahu a spolupráce pedagogů se školním psychologem na českých 

školách. Využit byl kvalitativní metodologický design, pro sběr dat byl zvolen polo-
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Jak minimalizovat trápení při tvorbě odborných textů

Neusar, A.

Katedra psychologie FF UP, Olomouc

Málokdo se narodí spisovatelem. A u odborných článků to platí možná ještě více, pro-

tože kromě stylu se člověk musí naučit i akademickému řemeslu a jak to vůbec v pub-

likačním businessu chodí. Autor v příspěvku shrne zkušenosti z výzkumných šetření, 

která začala v roce 2010 a stále pokračují, a také zkušenosti z publikačních workshopů 

pro doktorandy z humanitních oborů a sociálních věd, které vede. Problémů se psaním 

mají doktorandi mnoho, např.: o čem psát, jak se dokopat ke psaní, jak se soustředit na 

psaní, jak si najít čas na psaní, s kým psát, když školitel sám psát neumí, jak se vlézt do 

daného rozsahu, jak to všechno přečíst, koho citovat, proč vůbec psát. Autor v příspěv-

ku naznačí i možná řešení těchto i dalších trápení. Účastníci budou mít možnost také 

sdělit svá „trápení“ prostřednictvím dotazníku, který bude zaslán 14 dní před konferen-

cí a popřípadě i v diskusní části příspěvku.

Odborný článek, psaní, rozhodování.

Grantová podpora:  „Selhání při psaní odborného článku v sociálních vědách“  FPVČ 

452100651

Jak zkonstruovat dotazník

Dolejš, M.

Katedra psychologie, FF UP, Olomouc

Workshop se zaměří na tvorbu dotazníků a testů. Posluchači se seznámí se zásadami a 

doporučeními pro tvorbu dotazníků (zejména dotazníků vlastní konstrukce), tj. se způ-

sobem kladení otázek vzhledem k cílovým populacím, s konkrétními ukázkami použití 

různých typů otázek a škál, s možnostmi a omezeními použití internetového šetření, s 

formulací průvodního testu. Důležitým tématem bude také design a formální stránka 

dotazníků a ukázka prvků, které by měly být vždy součástí každého nástroje. V rámci 

odborného workshopu budou i praktické úkoly a aktivity, které umožní účastníkům 

pochopit a uvědomit si nástrahy při tvorbě nástroje určeného k získávání dat pro vý-

zkumné účely. Posluchači budou mít možnost nahlédnout do již vytvořených dotaz-

níků, budou moc srovnat první verzi dotazníků s verzí, která je připravené k ostrému 

testování. Položky, odpovědi, design a obsah dotazníku.

Dotazník, konstrukce, kladení otázek. 

Grantová podpora: IGA (2015, SGS – 432101921) -  Identifikace rizikových osobnost-

ních rysů a proměnných vzhledem k rizikovým formám chování u českých studentů a 

studentek gymnázií ve věku 15–19 let

Psychosociální krizová spolupráce

Baštecká, B.

Představa o tom, co pomáhá zvládat neštěstí a jejich dopady, se v oblasti psychologie 

mění spolu se společenskými změnami na přelomu tisíciletí. Doceňován je opět význam 

přirozené podpory včetně první psychické pomoci a doprovázení. Účelnost a účinnost 

profesionální pomoci se dostává do hledáčku praxe podložené důkazy. Podobně jako v 

jiných oblastech psychosociálního pomáhání se ukazuje, že psycholog v profesní roli by 

měl umět působit méně (a přenechat místo např. lidem, kteří mají vlastní zkušenost s 

neštěstím) nebo více (a prokazatelně umět „mírnit symptomy, zlepšit denní fungování 

a spokojenost“).

Cílem našeho setkání bude seznámit se s postupy používanými při zvládání neštěstí 

a jeho dopadů (první psychická pomoc a ostatní občanské pomoci, komunitní inter-

vence, psychotrautamatologie) a s vlastními postoji, abychom mohli najít dobré místo 

psychologie ve vějíři pomoci po neštěstích a dobré místo psychologa při spolupráci v 

mezioborových týmech.

Rómske dieťa v školskej triede- aplikácia kultúrne citlivé-
ho prístupu

Čerešníková, M. 

Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Kon-

štantína Filozofa v Nitre

Workshop prináša pohľad na kultúrne a sociálne podmienené odlišnosti v správaní a 
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strukturovaný rozhovor, a to konkrétně s osmi pedagogy a deseti školními psychology. 

Analýza proběhla pomocí metody zakotvené teorie. Výsledky poukázaly na primární 

vliv postoje pedagoga ke školnímu psychologovi, od kterého se odvíjí, jaké další pro-

měnné budou do procesu přijetí psychologa zasahovat. Jako významné činitele ve 

vztahu školního psychologa a pedagoga s nevyhraněným postojem k němu se ukázaly: 

charakteristiky pedagoga a psychologa, role vedení školy, role klimatu školy a srozumi-

telnost psychologovy role.

Česká standardizace testové baterie  
Woodcock-Johnson IV

Tomáš Urbánek 

Masarykova univerzita Brno

Baterie testů kognitivních schopností Woodcock-Johnson IV patří ke stěžejním me-

todám diagnostiky intelektových schopností. Obsahuje osmnáct subtestů s položkami 

kalibrovanými na základě Raschových modelů, které kromě samotných testových skó-

rů tvoří několik kompozitních skórů odpovídajících úzkým faktorům Cattellovy-Hor-

novy-Carrollovy teorie inteligence. Příspěvek popisuje psychometrickou práci na české 

adaptaci této baterie, jejíž hlavní část probíhala v letech 2016-2019. Je věnována vý-

běru položek na základě obsahových a psychometrických kritérií, ověřování reliability 

jednotlivých škál a tvorbě norem.

Demokratický styl vedení 4. a 5 tříd na škole rodinného 
typu v kontextu cílené podpory autoevaluačních návyků 
žáků a výuky etické výchovy

Michaela Pachelová

CUNI Praha

V příspěvku prezentovány některé z hlavních výsledků výzkumné studie zaměřené na 

specifika výuky etické výchovy na škole rodinného typu v okresním městě. Hlavním 

cílem výzkumu bylo poznání role učitele v procesech demokratického vedení třídy a 

identifikování klíčových faktorů, které tuto roli ovlivňují. Prostředkem poznání se stal 

kvalitativní design případové studie. Výsledkem analýzy získaných dat je představení 

přístupu učitelů k osobnostnímu rozvoji žáků a způsob hodnocení osobnostního vývo-

je žáků 4. a 5. ročníků v jedné konkrétní škole. Hlavní determinanty demokratického 

přístupu a klíčové výukové strategie jsou předloženy k širší odborné diskusi v kontextu 

širších dopadů zvoleného stylu pojetí výuky.  

Progres Q17

Depression Path Modelling in the Transition to 
Adulthood. Can Depression Be Detected from Faces?

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Natália Sabolová

Emerging adults undertaking a stressful transition to adulthood often find themsel-

ves at high risk for depression and development of social vulnerability. Previous re-

search shows that socially rewarded healthy-attractive appearance is underpinned by 

physiological pathways predicting health. This study explores relationships between 

an autonomic nervous system, indexed by Heart Rate Variability as a psychological 

stress indicator and potential biological trait marker for depression and self-reported 

depression symptoms in a non-clinical cohort of young people aged 18 to 29. To the 

proposed depression model, two serial mediator factors were added, averageness – 

evolutionary supported facial cue to health and social judgement aspect – perceived 

depression from faces, rated by observers.

APVV-19-0284
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prežívaní príslušníkov rómskeho etnika. Participanti si vyskúšajú schopnosť rozlišovať 

prvky identity Rómov viažuce sa na etnicitu a sociálne prostredie. Budú rozvíjať vlast-

nú interkultúrnu kompetenciu prostredníctvom zážitkovej edukácie.

Rómske dieťa, jazyková kompetencia, identita, sociálna exklúzia.

Grantová podpora: VEGA 1/0845/15 - Jazyková kompetencia rómskych žiakov v pr-

vom ročníku školskej dochádzky

Výzvy PhD existence: jak je raději (ne)řešit

Neusar, A.

Katedra pedagogické a školní psychologie PdF OU

V knize „PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku“ jsme s 

Mirkem Charvátem přirovnávali PhD existenci k dramatu. Někdy jsme nahoře, jindy 

dole. PhD existence má typicky i svou zápletku. A ta někdy končí katastrofou a jindy 

přežitím, ať už s titulem či bez něj… Výzev je mnoho a příspěvek shrne ty nejčastější z 

nich na základě výsledků mnoha výzkumných šetření, která začala v roce 2010 a stále 

pokračují. Mimo jiné se týkají např. těchto oblastí: odborné psaní, výuka, vztahy na ka-

tedře, identita, souběžné povinnosti, rodina, slaďování osobního a pracovního života, 

post PhD existence, smysl PhD studia i titulu. Kromě přehledu „výzev“ budou nazna-

čena i možná řešení, jak se k výzvám postavit, aby to nekončilo zbytečnou katastrofou. 

Každý si musí samozřejmě zažít i náročnější chvíle, nicméně mnohé problémy jsou 

opravdu zbytečné, jak si zažil i autor sám. Účastníci budou mít možnost sdělit i své „vý-

zvy“ prostřednictvím dotazníku, který bude zaslán 14 dní před konferencí a popřípadě 

také v diskusní části příspěvku.

PhD, existence, doktorát, problémy, řešení.

Anotace (řazeno abecedně)

Ústní sdělení
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Diferenciace a individualizace ve výuce a jejich 
pedagogické strategie

Monika Semrádová

Dvoustupňové kurikulum představuje v České republice v oblasti základního vzdělává-

ní RVP ZV, který je závazným dokumentem pro kurikulum na školní úrovni. To umož-

nilo na jedné straně selektivnost, na druhé straně mnohé školy pochopily, že jde spíše 

o vytvoření vhodného prostředí pro vzdělávání všech žáků ve své komunitě, a začaly 

se otevřeně filozofií svého vzdělávání hlásit k myšlence školy pro všechny. Vzdělávání 

podporující inkluzi vyžaduje podnětné a vstřícné školní prostředí, které je založeno 

zejména na vzájemném respektu mezi pracovníky školy a žáky a vhodném způsobu 

komunikace mezi žáky i učiteli. Současně však směřuje k rozvíjení vnitřního potenciálu 

každého žáka a podpoře začlenění do sociálního prostředí třídy, zajištění bezpečného 

klimatu při využití pedagogických strategií.

Emocionálna inteligencia a sociálno-emocionálne 
zdravie nadaných detí

Romana Schunová 

Paneurópska vysoká škola 

Za úspech človeka v živote nevďačíme len tradične vnímanej inteligencii, veľmi dôleži-

tou sa javí emocionálna inteligencia. Uvedomovanie si svojho prežívania a schopnosť 

vcítiť sa do situácie iných je základom pri výchove a vývine nielen nadaných detí. Na 

optimálnom fungovaní človeka v rôznych oblastiach života sa podieľa aj sociálno-emo-

cionálne zdravie, ktoré chápeme ako stav subjektívnej pohody. Príspevok predstavuje 

konštrukty emocionálnej inteligencie a sociálno-emocionálneho zdravia a zaoberá sa 

súvislosťami medzi emocionálnou inteligenciou a sociálno-emocionálnym zdravím u 

nadaných detí.

Experimentální dramatika – patnáctiletá případová 
studie

Stanislav Suda

Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vývoj experimentální výuky dialogického jednání, zúčastněného pozorování a analýzy 

videozáznamů, opakovaných pokusů o písemné reflexe sledujeme pomocí dlouhodo-

bých případových studií. Student je podporován k psaní sebereflexí (včetně veškerých 

pochybností, nejasností) a následnému poskytnutí těchto sebereflexí k diskuzi na zá-

kladě autorského čtení. Na této konkrétní případové studii je možno z poskytnutých 

sebereflexí sledovat kvalitativní změnu psané sebereflexe po dobu patnácti let. Nejza-

jímavějším se jeví objev vlastní dialogičnosti, fenoménu hry a připuštění experimentu 

jako studijního předpokladu, který vede k originální studijní cestě završené doktor-

ským titulem.

Hranie digitálnych hier a rizikové správanie 
dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho 
vzdelávania

Michal Čerešník1, Daniel Lenghart2, Miroslava Čerešníková3

1Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

2Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta,  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

3Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva,  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

V príspevku  prezentujeme výsledky analýzy vzťahu medzi hraním digitálnych hier a 

rizikovým správaním dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Vo 

výskume sme použili metódu VRSA (Výskyt rizikového správania adolescentov), ktorá 

predstavuje slovenskú modifikáciu (Čerešník, 2013) pôvodne dotazníka VRCHA (Vý-

skyt rizikového chování u adolescentů; Dolejš, Skopal, 2013, 2015) a metódu DHDH 

(Dotazník hrania digitálnych hier), ktorá predstavuje slovenskú modifikáciu (Čerešník, 

2019) pôvodného českého dotazníka DHDH (Dotazník hraní digitálních her; Suchá, 
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Analýzy struktury Rosenbergovy škály sebehodnocení 

Suchá, J., Dolejš, M., Skopal, O., Vavrysová, L.

Katedra psychologie, FF UP Olomouc 

Příspěvek představí analýzu celkové metody i jednotlivých položek Rosenbergovy škály 

sebehodnocení, která byla provedena pomocí programu FACTOR (Baglin, 2014). Ana-

lýza vychází z hodnot, které byly získány z celorepublikového šetření, do něhož bylo 

zařazeno 2374 studentů gymnázií ve věku 15 až 19 let. V programu FACTOR byla pro 

ordinální data použita explorační faktorová analýza (EFA). Program umožňuje pro-

střednictvím polychorických korelací získat přesnější hodnoty, než jak by tomu bylo při 

použití korelace Pearsonovy. Na základě hodnot získaných u 15–19 letých gymnazistů 

byl posuzován počet faktorů. Nevhodnější přístup ke škále odpovídá jednodimenzio-

nálnímu konstruktu. Při posouzení spolehlivosti metody (dle Mislevy a Bocka, 1990) 

byl shledán koeficient dosahující hodnoty 0,93. Příspěvek bude také zaměřen na vhod-

nost a význam jednotlivých položek nástroje. 

Rosenbergova škála sebehodnocení, adolescence, psychometrická analýza, EFA.

Grantová podpora: Výzkum podpořen grantem IGA (2015, SGS – 432101921) Identifi-

kace rizikových osobnostních rysů a proměnných vzhledem k rizikovým formám cho-

vání u českých studentů a studentek gymnázií ve věku 15–19 let

Co o nás vypovídá míra naší zvědavosti? Koncept zvěda-
vosti a jeho uplatnění v klinické praxi 

Friedlová, M.

Katedra psychologie, FF UP Olomouc

Zvědavost a sebezvědavost je zajímavým tématem. Tradičně se považuje za jednu z 

podmínek školního úspěchu. Současné výzkumy však ukazují mnohem širší souvislosti 

zvědavosti: je propojena  s pozitivním emočním sebevyjádřením a se schopností adap-

tace. Zvědavost se také považuje za zdroj pro zpracování agrese a má vztah k schopnosti 

snést nejistotu a úzkost. V interpersonálních vztazích je zvědavost spojena s tendencí 

vyhnout se hodnocení a kritice ostatních – což je užitečné jak  psychoterapii,   tak také 

například při práci v týmu.  V přednášce bude prezentován výzkumný záměr, který 

po realizaci odhalí možné souvislosti rysu zvědavosti a sebezvědavosti se zvládáním 

zátěžových situací, s flexibilitou a tolerancí jedince k úzkosti a nejistotě. Účastníky vý-

zkumu jsou dvě skupiny: první skupinou jsou adolescenti ve věku 15-19 let, druhou je 

dospělá populace. Pro výzkum byl zvolen smíšený design s využitím škál CEI-II (Curio-

sity and Exploration inventory), nově převedené SCAI-CZ (Self-CuriosityAttitude-In-

terest Scale a polostrukturovaných rozhovorů. Implikace získaných výsledků zasahují 

do klinické praxe (motivace k psychoterapii), pedagogické psychologie (zvládání školní 

zátěže, schopnost adaptace) i psychologie práce a organizace (výběrová řízení).

Zvědavost, sebezvědavost, motivace k psychoterapii, adaptivní chování.

Diagnostika místa kontroly (Locus of control) a jeho vy-
užití při práci s adolescenty (běžná populace, klienti 
NZDM)

Zemanová, V., Dolejš, M.

Katedra psychologie, FF UP Olomouc

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) jsou sociální služba pro děti a mlá-

dež ve věku 6 – 26 let, kteří jsou ohroženi nepříznivou sociální situací nebo se v ní 

přímo aktuálně nacházejí. Jejich typickým znakem je, že nevyhledávají standardní 

formy institucionalizované péče. Posláním NZDM je doprovázet děti a mládež v ob-

dobí dospívání, poskytovat jim informace, nabízet jim odbornou podporu a pomoc 

v nepříznivých životních situacích, a předcházet tak selhání a sociálnímu vyloučení. 

Dále usilovat o pozitivní změnu v jejich životním stylu a o vytváření podmínek pro za-

členění do společnosti (Pojmosloví NZDM, 2008). Nejpočetnější skupinu navštěvující 

NZDM tvoří klienti v adolescentním věku. Dospívající se musí v každodenním životě 

vypořádávat s rozmanitým spektrem starostí a problémů, které se nejčastěji dotýkají 

školy, rodiny, vztahů, ale také vlastní identity (Macek, 2003). Dospívání tak můžeme 

označit obdobím zvýšených nároků, které mnohdy vedou ke krizím a konfliktním vzor-

cům chování. Požadavky, kterým musí čelit, přitom často překračují jejich adaptivní 

kapacitu (Olbrich, 1990). To jak budou dospívající tyto obtíže zvládat, ovlivňuje jejich 

načasování, množství nebo souběžnost. Významnou roli zde hraje také sociální opora 

a aktivní přístup k vlastnímu vývoji (Coleman & Hendry, 1999 in Hanžlová & Macek, 

2009). Vědomí vlastní účinnosti se ukazuje jako jedna z klíčových charakteristik resi-

lience jak u dospívajících, tak u dospělých (White, 1959). Locus of control, resp. místo 
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2017).  Výskumnú vzorku tvorilo 524 dospievajúcich 5. - 9. ročníkov ZŠ. Výsledky ana-

lýzy poukazujú na to, že niektoré prejavy správania typické pre dospievajúcich hrajú-

cich digitálne hry súvisia s rizikovým správaním.

Interpersonal schemata in leader-follower interaction: 
On the intersection of attachment and cultural 
orientations

Konstantinos Kafetsios

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

Recently, there is an emerging interest in the application of relational theories and 

notions in organizational contexts, leader-follower interaction in particular. The talk 

will present results from a research program that examined how the intersection of 

adult attachment (anxiety and avoidance) and cultural (independence and interde-

pendence) orientations influence affective and perceptual facets of leader-follower 

interaction. Results from a first body of studies demonstrate that leaders’ attachment 

schemas have direct (behavioral) and indirect (percpeptual) influences on followers’ 

affective outcomes at work, the latter through group of followers’ culturally-informed 

leader perceptions. The second body of research examined the concordance of leader 

and follower attachment and cultural orientation in collectivistic and individualistic 

cultures. The results of those studies are in chime with multi-level approaches of emo-

tion and implicit leadership perception theories. The talk will explore applications of 

those findings for organizational citizenship behavior, job satisfaction and organizati-

onal well-being.

Jak vyučovat o historických osobnostech 
prostřednictvím komiksu?

Kristína Valášková

Katedra histórie, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Komiks svojí popularitou už před nějakým časem překročil hranice populární literatu-

ry a našel si cestu i do vyučovacího procesu. Navzdory jeho popularitě však zůstává ve 

mnoho sférách opomíjeným vyučovacím prostředkem. Cílem příspěvku je nabídnout 

možnosti využití komiksu při výuce o osobnostech a prezentovat výsledky výzkumu 

srovnávacího výuku o osobnostech prostřednictvím komiksu a více rozšířenou fron-

tální výuku na bázi zprostředkování biografických informací o dané osobnosti. Daný 

experiment se zaměřoval na studenty 7. ročníku osmiletého gymnázia a na studentů 

4. ročníku bilingválního gymnázia na území Slovenské republiky, s tématikou výuky o 

osobnostech 20. století.

Kvalita života pacientov po cievnej mozgovej príhode vo 
vzťahu s osobnostnými vlastnosťami

Katarína Dančová1, Tomáš Sollár2

1Inštitút aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva,  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva,  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra, Slovensko

Na úroveň subjektívnej kvality života pacientov po ochorení mozgu môžeme nazerať 

ako na indikátor funkčného stavu, ktorý je ovplyvnený osobnosťou pacienta. Cieľom 

štúdie je zistiť vzťah medzi osobnosťou a kvalitou života. Výskumný súbor tvorilo 79 

pacientov po CMP (Mvek= 68,9 ±12,3). Osobnosť pacientov bola meraná dotazníkom 

IPIP a kvalita života dotazníkom SS-QoL. Svedomitosť bola najsilnejším prediktorom 

kvality života pacientov, neskôr extroverzia a emocionálna stabilita. Prívetivosť ani ot-

vorenosť voči skúsenosti nepredikovali kvalitu života. 
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řízení (dále LOC) je jedním z psychologických konstruktů, který ovlivňuje mnoho as-

pektů života adolescentů (Chubb, Fertman & Ross, 1997). Má souvislost s psychickou 

odolností (Paulík, 2010), prokázal se také jako nejúčinnější zmírňující účinek na stres u 

dospívajících (Cauce, Hannan & Sargeant, 1992, Luthar, 1991). Obecně lze říci, že pře-

svědčení o vlastním vlivu na události souvisí s aktivním chováním ve vztahu k prostředí 

a podporuje adaptivní coping (Medveďová, 1996). Na základě realizovaného výzkumu 

(Zemanová & Dolejš, 2015) lze konstatovat, že služby NZDM využívá vysoce riziková 

mládež, která ve všech sledovaných aktivitách rizikového chování (užívání návykových 

látek, delikvence a šikana z pohledu oběti) převyšuje běžnou populaci dospívajících ve 

věku 11 – 15 let mnohdy o více než 30 %. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež patří 

do skupiny služeb sociální prevence, zaměřují se na profesionální pomoc dospívajícím 

v obtížných životních situacích. Jejich důležitost a význam spočívá ve zprostředková-

ní zkušenosti s odbornou pomocí dospělých různým rizikovým a ohroženým mladým 

jedincům i skupinám. Z výsledků různých výzkumů vyplývá, že jsou nejefektivnější ty 

intervenční metody, které jsou zacíleny na úzce definovanou skupinu (např. Castella-

nos & Conrod, 2008). Pro zefektivnění a zvýšení profesionalizace NZDM tak může být 

koncept LOC vhodným východiskem pro práci s cílovou skupinou dospívajících z těch-

to zařízení, neboť lze předpokládat možnost jeho ovlivnění intervenčními postupy. V 

současné době však v ČR neexistuje standardizovaná metoda, která by se zaměřovala 

na diagnostiku LOC u adolescentů. Sestavení a standardizace takového dotazníku tak 

přinese důležitou metodu, která bude východiskem pro práci s dospívajícími jak v praxi 

NZDM, tak v praxi poradenských či školních psychologů. 

 

Adolescence, diagnostika, locus of control, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

rizikové chování.  

Experimentální test-retestová studie kognitivních funkcí 
v podmínkách krátkodobých pobytů typu Chamber REST 

Malůš, M.1, Havelková, M.2, Tomaštíková, N.1, Kucserová, M.1, Čechová, P.1, Čikaso-

vá, K.1 

 1Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě, ČR 

 2Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, ČR

 Metoda chamber REST (chamber Restricted Environmental STimulation), mezi laiky 

známá jako „terapie tmou“, je v České republice stále více se rozšiřující a známější fe-

nomén. Principem této techniky je dobrovolný několikadenní pobyt v absolutní tmě, 

tichu a samotě v bezpečném a příjemném prostředí s dohledem tzv. „opatrovníka“. Za 

tímto účelem jsou po celé České republice (v posledních letech i na Slovensku) budo-

vány speciálně uzpůsobené zatemněné chatky (apartmány), které vyhledávají dobro-

volníci s různou motivací: pozastavení se, odpočinek, přemýšlení, zlepšení zdravotního 

stavu, přechodový rituál atd. Mimo tyto „kvalitativní“ kategorie nebyla dosud ve zmí-

něných podmínkách věnována pozornost možným změnám v kognitivních funkcích v 

důsledku těchto pobytů. Tímto bychom tak rádi navázali na podobné výzkumy, které 

byly realizovány od padesátých let 20. století především v USA a v Kanadě. V příspěvku 

budou uvedeny a diskutovány prvotní výsledky od souboru 20 dobrovolníků (studentů 

Ostravské univerzity), kteří podstoupili v rámci kvaziexperimentální studie krátkodobý 

pobyt typu chamber REST. U tohoto vzorku byla použita rozsáhlá baterie kognitivních 

testů před pobytem a po jeho ukončení. Záměrem této studie bylo prozkoumat, zda a 

jaký vliv na kognitivní funkce má krátkodobý pobyt tzv. terapie tmou.

Omezená zevní stimulace, chamber REST, terapie tmou, kognitivní funkce, experi-

mentální studie

Grantová podpora: SGS16/FF/2015 Experimentální studie kognitivních a psychofyzio-

logických procesů v podmínkách Chamber REST

Experimentální využití elektromagnetické artikulografie 
(AG501) v logopedické intervenci 

Šebková, L., Vitásková, K.

ÚSS, Pedagogická fakulta, UPOL

Příspěvek je zaměřen na možnosti využití elektromagnetické artikulografie (EMA) v lo-

gopedické intervenci osob a diagnostice fyziologie a patologie komunikační schopnosti. 

Pomocí artikulografie můžeme analyzovat digitální záznam pohybů a poloh artikulač-

ních orgánů (jazyka, rtů, dolní čelisti a měkkého patra) během produkce řeči a synchro-

nizovat je s akustickým signálem. Automaticky je odpočítáván vliv pohybů hlavy, takže 

jsou řečové pohyby vygenerovány zvlášť. Cílem výzkumného šetření je prostřednictvím 

využití trojrozměrného měření pohybů mluvidel navrhnout možnosti aplikace artiku-

lografie do logopedické praxe s přesahem do oblasti hodnocení vlivu biologické zpětné 

vazby a analýzy artikulačního pohybu na artikulační výkon ve vztahu ke změnám pod-

mínek orálního prostředí a fonačním výkonu u hlasových profesionálů.
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Zo zistení môžeme konštatovať, že pacienti, ktorí sa svedomito podieľajú na priebehu 

svojej liečby, vyznačujú sa pozitívnou afektivitou a vyhľadávajú interpersonálne vzťa-

hy, majú vyššiu kvalitu života po cievnej mozgovej príhode.

Má psychologie odívání místo v současné psychologii?

Jana Horáková

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s oblastí psychologie odívání jakožto 

vědeckou disciplínou, která je neokoukanou, pro většinu odborníků neznámou a rela-

tivně neprozkoumanou odnoží psychologie. Tento příspěvek vymezí a definuje psycho-

logii odívání, popíše, jakými otázkami se zabývá, nastíní její přesah do jiných oblastí, 

stejně jako pojmenuje potenciální přínos pro současnou psychologii. Posluchači se 

také dozví, kdo byli zakladatelé psychologie odívání, jaká stěžejní díla byla publiková-

na a jaké výzkumy byly v dané oblasti provedeny. Autorka také představí své dosavadní 

výsledky bádání v těchto v nekonvenčních vodách psychologie.

IGA_FF_2020_005

Medziskupinová hrozba a Moslimovia: analýza asociácií 
mladých Slovákov
Dora Belán1, Miroslav Popper2

1Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

2Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Kultúrna rozmanitosť narastajúca vplyvom migrácie obohacuje spoločnosť o nové po-

hľady nazerania na svet a môže sa podieľať na ekonomickom raste krajiny. Často ju 

však sprevádza aj vnímanie hrozieb, ktoré majorita pociťuje zo strany minorít. Našim 

cieľom bolo zistiť, ako mladí Slováci rozmýšľajú o Moslimoch a aké hrozby od nich 

pociťujú. Uskutočnili sme online prieskum, v ktorom sme požiadali respondentov 

(N=145) o tvorbu asociácií na výrazy 1.Moslimovia a 2.moslimská hrozba. Použitím 

tematicko-obsahovej analýzy sme asociácie zaradili do väčších tematických okruhov, 

ktoré diskutujeme vo výsledkoch. Naše zistenia ukazujú, že pri snahách o zlepšenie 

postojov slovenskej majority voči minorite Moslimov je dôležité zamerať sa najmä na 

zníženie pocitov bezpečnostnej a symbolickej hrozby.

VEGA 2/0127/19

Míra deprese a úzkosti u pacientů s idiopatickými střev-
ními záněty
Michal Bártek, Martin Kupka

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

Příspěvek se zabývá mírou deprese a úzkosti u pacientů s idiopatickými střevními zá-

něty (IBD), které mají vliv nejen na kvalitu života, ale mohou mít vliv na průběh a 

progresi nemoci či adherenci k léčbě. Cílem příspěvku je seznámit posluchače s výzku-

mem, který měl za cíl popsat míru deprese a úzkosti u 213 českých IBD pacientů včet-

ně vztahu deprese a úzkosti k sociodemografickým a klinickým faktorům. K tomuto 

účelu bylo využito BDI-II, BAI a dotazník zjišťující demografické a klinické proměnné. 

Mnohonásobná regrese odhalila, že z vybraných faktorů nejvýznamněji ovlivňují míru 

deprese aktivita nemoci a věk. Zatímco míru úzkosti kromě aktivity nemoci ovlivňovala 

výrazně kortikoterapie.

IGA 2021 - Psychologický výzkum ve vybraných oblastech pedagogické a klinické psy-

chologie VI
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Elektromagnetická artikulografie, logopedie, intervence, praxe.

Grantová podpora: IGA_PdF_2015_024 Výzkum vybraných odchylek a poruch komu-

nikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky 

a intervence

Hodnotová orientácia a ochota pracovať zamestnancov 
štátnej a súkromnej sféry 

Benediková, M.

Inštitút psychológie FF PU

Predkladaný príspevok sa zaoberá vzťahom hodnotovej orientácie a ochoty praco-

vať, ktorý bol zisťovaný na vzorke zamestnancov štátnej a súkromnej sféry. V práci 

sú stručne priblížené modely hodnotových irentáciíí niekoľkých autorov, s dôrazom 

na Schwartzov kruhový model hodnôt. Ďalej článok pojednáva o práci, vzťahu k nej a 

ochote pracovať. Do samotného výskumu sa zapojilo 327 respondentov, pričom sa jed-

nalo o osoby pracujúce v odvetví školstva, služieb, priemyslu, IT a komunikácií, ban-

kovníctva a úradníctva. Pre zber dát boli použité dve metodiky, a to Schwartzov dotaz-

ník hodnotových orienácií (1992) a Dotazník ochoty pracovať od doc. PhDr. Búgelovej, 

CSc.V článku sú opísané a diskutované výsledky výskumu získané deskriptívnou šta-

tistikou, koreláciami a porovnaním priemerov medzi skupinami v programe SPSS 22.

Hodnotová orientácia, ochota pracovať, štátna sféra, súkromná sféra, Schwartzov do-

tazník hodnotových orientácií.

Chráni (nás) racionálne myslenie pred rizikovými roz-
hodnutiami?

Ballová Mikušková, E.

Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Konš-

tantína Filozofa v Nitre

Cieľom príspevku je overenie nakoľko racionálne myslenie chráni budúcich učiteľov 

pred rizikovými voľbami v reálnom živote. Celkom 93 budúcich učiteľov - študentov 

Pedagogickej fakulty (93% žien, 18-42 rokov: M=19,78, SD=2,58) vypĺňalo sebavýpo-

veďový dotazník mapujúci preferenciu kognitívnych štýlov (General Decision-Making 

Scale), kognitívne úlohy (Cognitive Reflective Test, Jellybean task) a dotazník sledujúci 

reálne následky rozhodnutí (Decision Outcome Inventory). Z analýz vyplýva, že úroveň 

racionálneho uvažovania, ani preferencia racionálneho uvažovania nesúvisia s mierou 

rizikových rozhodnutí v reálnom živote.

Racionalita, rozhodovanie.

Grantová podpora: VEGA 1/0028/15: Výchova k racionalite: kognitívne schopnosti, 

dispozície myslenia a výsledky v reálnom živote

Klíčové procesy v dramaterapii

Šilarová, L., Vávra, J.

Ústav speciálněpedagogických studií

Příspěvek se zaměřuje na evaluaci dramaterapeutického procesu u osob s drogovou 

závislostí. Cílem evaluace je pomocí podrobné analýzy stanovit klíčové procesy popi-

sující specifika a jedinečnost dramaterapeutických intervencí. V úvodu příspěvku bude 

posluchač seznámen s průběhem longitudinálního empirického výzkumu v terapeu-

tické komunitě. Poté bude informován o  průběžných  výsledcích evaluace dvouletého 

dramaterapeutického procesu v konkrétním zařízení. Kvalitativní výzkumné šetření je 

založeno na analýze odborných zpráv, analýze ohniskových skupin a rozhovorů. Zvlášt-

ní zřetel je věnován analýze specifických tematických evaluačních setkání realizova-

ných s klienty.  Na dramaterapeutický proces je nahlíženo skrze perspektivu klientů, 

pracovníků zařízení a samotných dramaterapeutů. Pojmenované klíčové procesy této 

empirické zkušenosti budou komparovány s teorií klíčových procesů anglického dra-

materapeuta P. Jonse (2007). Cílem příspěvku je otevřít diskuzi na téma hledání klíčo-

vých procesů, které tvoří specifické účinné faktory dramaterapie a také vytváří základní 

obecné principy tohoto oboru.

Dramaterapie, klíčové procesy, osoby s drogovou závislostí. 

Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem preven-
ce a sociálním pedagogem na základní škole
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Porozumění mluvené řeči u osob s afázií

Lucie Nohová1, Kateřina Vitásková1 Petra Klusáčková2

1Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci

2Oddělení klinické logopedie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Téměř u všech typů afázií jsou přítomné poruchy porozumění alespoň lehkého stup-

ně. K podrobné diagnostice porozumění mluvené řeči na úrovni vět nově slouží Test 

porozumění větám adaptovaný ze slovenského prostředí. Pomocí něj bylo pilotně ově-

řováno porozumění u šesti osob s afázií, ke kterým byl vytvořen pár ze skupiny neu-

rotypických osob dle věku a vzdělání. Byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi skupinami v 

průměrné (58 vs. 92,5 bodů, p <0,05), minimální (19 vs. 84 bodů) i maximální (88 vs. 

96 bodů) dosažené hodnotě testu. Komparací s Token testem byla zjištěna velmi silná 

závislost (r = 0,93), a tedy souběžná validita testu. Test porozumění větám se jeví jako 

vhodný diagnostický nástroj pro záchyt i diskrétnějších poruch porozumění mluvené 

řeči u osob s afázií.

IGA_PdF_2020_036

Používání internetu evropskými dětmi a adolescenty: 
vývojová perspektiva

David Šmahel

Masarykova univerzita Brno, FSS

V příspěvku budou představena aktuální rizika a příležitosti používání internetu dětmi 

a adolescenty se zaměřením na vývojovou perspektivu. Prezentace vychází primárně z 

dat projektu EU Kids Online, který v letech 2017 až 2019 sbíral reprezentativní data v 

19 evropských zemích ohledně dětí 9 až 17 let. Příspěvek ukáže, jak děti a dospívající 

internet v dnešní době používají a jaké jsou jejich digitální znalosti. Budou také před-

staveny výsledky u některých online rizik, které děti zažívají, například kyberšikany, 

sledování explicitně sexuálních obrázků online, sextingu, expozici zraňujícím obsahům 

a excesivního používání internetu. 

Diskutována bude vývojová perspektiva rizik i příležitostí používání internetu, stejně 

jako jejich mezikulturní rozdíly.   

Pripútanie dospievajúcich k rodičom a rovesníkom vo 
vzťahu k miere rizikovosti ich správania

Katarína Banárová, Michal Čerešník

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

V príspevku prezentujeme výsledky výskumu zameraného na exploráciu vzťahu medzi 

pripútaním a rizikovým správaním v dospievaní. Výskumnými nástrojmi boli: Dotaz-

ník pripútania k rodičom a priateľom (Armsden, Greenberg, 1987), ktorého revidovaná 

verzia pozostáva zo subškál dôvera, komunikácia, odcudzenie, ktoré sú viazané na oso-

bu matky, otca a rovesníkov. Dotazník Výskyt rizikového správania v adolescentnom 

veku (Čerešník, 2013) nám umožňuje získať informácie o výskyte rizikového správania 

v oblastiach abúzus, delikvencia a šikana. Výskumnú vzorku tvorilo 524 žiakov/žia-

čok nižšieho sekundárneho vzdelávania vo veku 10-16 rokov. Výsledky nám umožňujú 

konštatovať, že dospievajúci s vyššou mierou rizikového správania majú zároveň nižšiu 

kvalitu vzťahov s rodičmi.

Príspevok vznikol za odpory MŠMT ČR udelený UP v Olomouci (IGA_FF_2020_004). 

Piliere života. Prosociálnosťa sebaregulácia v kontexterizikového správania v dospieva-

ní. (IGA_FF_2020_004)

38 39

 Blaštíková, L.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií

V příspěvku se zaměřuji na projekt, který nese název Klima školy a jeho ovlivnění škol-

ním metodikem prevence a sociálním pedagogem na základní škole. Projekt byl řešen 

ve dvu etapách a podílelo se na něm osm členů řešitelského týmu. V první části bylo 

zjišťováno klima druhého stupně základních škol v České republice a na Slovensku. 

Jednalo se o dotazníkové šetření. Dotazníky byly zaměřeny na vztahovou oblast mezi 

třemi skupinami respondentů - rodiči, žáky a třídními učiteli. V rámci druhé etapy byly 

aplikovány polostrukturované rozhovory na stejných základních školách s odbornými 

pracovníky - školními metodiky prevence a sociálními pedagogy. V příspěvku budou 

prezentovány výsledky projektu a rozebrána role sociálního pedagoga na základní ško-

le jako stěžejní část celého projektu.

Klima školy, školní metodik prevence, sociální pedagog, základní škola, rizikové cho-

vání.

Grantová podpora: Projekt IGA_Pdf_2015_019

Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziolo-
gie srdce u mladých lidí

Švorc, P. 1,Jarkuliš, V. 1, Franková, E.1, Vavřina, Z. 2, Černocký, O. 2, Michalčák, T. 2, 

Kempný, M. 2, Malůš, M. 3 

1Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě, 

ČR 

 2Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě, ČR 

 3Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě, ČR

Úvod. Cílem této studie bylo vyhodnotit efekt terapie tmou na EKG parametry mladých 

lidí. Výsledky této léčebné metody, která je založena na pobytu v úplné tmě za účelem 

zlepšení zdraví lidí pod neustálým stresem, napovídají, že by mohla také ovlivňovat 

elektrofyziologii srdce. Metodika. Hodnocení probíhalo u 17 studentů ve věku od 19 do 

26 let. Ti byli na 72 hodin umístěni do speciální místnosti, ve které byla úplná tma. Tato 

místnost splňovala podmínky pro pohodlný pobyt a byla umístěna na tichém místě. V 

této místnosti byla na pobytu vždy pouze jedna osoba. Účastníci dostávali jídlo a pití dle 

potřeby. Byly hodnoceny RR, PQ, QT, QTc intervaly a tepová frekvence z II. bipolární-

ho končetinového svodu EKG jeden den před vstupem do místnosti a jeden den, tři dny 

a týden po opuštění místnosti, pokaždé v 7:30 ráno. Výsledky. RR, PQ a QT intervaly se 

nesignifikantně prodloužily s maximem během třetího dne po opuštění místnosti. QTc 

interval se nesignifikantně zkrátil a tepová frekvence nesignifikantně poklesla.  Závěr. 

Terapie tmou neměla ani po 72 hodinách signifikantní vliv na změnu elektrofyziolo-

gických parametrů srdce. S největší pravděpodobností je potřeba prodloužení časové 

periody pobytu pro dosažení efektu terapie tmou na výše uvedené parametry.

Chamber REST, terapie tmou, EKG, elektrofyziologie, srdce.

Grantová podpora: Grant No. SGS16/FF/2015

Měření fonologického povědomí na počátku školní do-
cházky: porovnání klasického přístupu a teorie odpovědi 
na položku (IRT) 

Gorčíková, M., Šafr, J.

Institut sociologických studií FSV UK

Cílem příspěvku je ukázat výhody a limity dvou přístupů k posouzení úrovně dia-

gnostického nástroje pro hodnocení fonologické schopnosti mezi žáky prvních tříd. 

Fonologické povědomí bylo měřeno testem skládání fonologických jednotek v rámci 

longitudinálního výzkumu 25 škol v Praze a Středočeském kraji. Výsledky explorační 

faktorové analýzy a analýzy vytvořené teorií odpovědi na položku ukazují jednu latent-

ní schopnost, která je diferencována podle obtížnosti binárně skórovaných testových 

položek. Výhodou přístupu IRT oproti klasické testové teorie je především pojetí ne-

závislosti položek v testu. Pravděpodobnost určité odpovědi je tak závislá na úrovni 

latentní schopnosti žáka a charakteristikách konkrétní položky. Pokud tedy známe pa-

rametry položek (obtížnost) lze na základě odpovědí žáka odhadnout úroveň měřené 

lingvistické schopnosti uplatnitelné v praktické diagnostice.

Skládání hlásek, teorie odpovědi na položku, klasická testová teorie.

Grantová podpora: Tento příspěvek vznikl jako součást řešení grantového úkolu GA 
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Prožíváni situací spojených s distanční výukou u dětí 
mladšího školního věku

Josef Nota

Teologická fakulta Jihočeské univerzity

Současná protipandemická opatření kladou specifické nároky na všechny aktéry vý-

chovně vzdělávacího procesu. Cílem tohoto příspěvku bylo za pomocí kvalitativní me-

todologie zjistit, jak děti mladšího školního věku vnímají, prožívají, popisují a hodnotí 

situace, do kterých se dostaly v souvislosti se zavedením distančního způsobu vzdělá-

vání.

Přístup předškolních pedagogů k identifikaci 
a ovlivňování preference nazální respirace předškolních 
dětí s ohledem na její význam pro další psychický vývoj

Eliška Šlesingrová

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu, Ústav speciálněpedagogických 

studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Příspěvek shrnuje dílčí výzkumná zjištění v oblasti adekvátní preference nazální respi-

race (nosního dýchání) u předškolních dětí. Zejména se jedná o výsledky navazující-

ho dotazníkového šetření, které probíhalo online formou a zaměřovalo se především 

na přístup pedagogů různých MŠ. Výsledná zjištění reflektují možnosti preventivního 

působení pedagogů MŠ, vliv faktorů jako např. přítomnost logopeda v MŠ, souvislost 

přístupu pedagogů s délkou jejich působení v MŠ, otázku volby strategie pedagogů při 

zjištění potíží dítěte, hodnocení spolupráce s rodiči a další. Šetření je dílčím výstupem 

dlouhodobějšího zkoumání problematiky s přesahem i do oblasti psychologie, neboť 

důsledkem nesprávného způsobu dýchání mohou být poruchy pozornosti, instabilita 

chování, snadná psychická dráždivost, apod.

IGA_PdF_2020_036

Psychologická androgynie: proč (ne)měřit gender

Dagmar Halo

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

Jakým způsobem může teorie genderu přispět ke zkoumání úrovně duševního zdraví 

jednotlivce či celé společnosti? Jakým způsobem lze gender operacionalizovat v kon-

textu vědeckého zkoumání? Gender, jako jeden z kritických činitelů duševního zdraví a 

onemocnění, se kontinuálně dostává do popředí vědeckého zájmu v kontextu zkoumá-

ní kvality života, přičemž jednotlivé genderové charakteristiky mohou současně sloužit 

jako diagnostická vodítka v rámci měření a testování osobnosti. Příspěvek představí 

mimo jiné teorii psychologické androgynie, jež byla formulována Sandrou Bem v 70. 

letech minulého století, a která rozvíjí výchozí předpoklad efektu kombinace pozitiv-

ních aspektů maskulinní a femininní genderové identity na duševní zdraví jednotlivce.

IGA_FF_2020_020

Rysy temnej triády a kariérno-hodnotová orientácia 
zamestnanca

Ivana Tomanová Čergeťová,Mária Kubíková

MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti, o.z.

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť vzťahy medzi črtami temnej triády, životnými hod-

notami  a kariérnymi kotvami zamestnancov. Výskumný súbor tvorilo 265 participan-

tov (18-57 rokov, M = 26,26). Údaje boli získavané prostredníctvom dotazníkov The 

Short Dark Triad (SD3), Portraits Vales  Questionnaire (PVQ RR) a Career Anchors 

Inventory (COI) a analyzované prostredníctvom korelačnej analýzy, porovnávacieho 

Kruskal-Wallis testu a regresnej lineárnej štatistiky. Výsledky štúdie poukazujú na 

súvislosť medzi klesajúcim vekom a zvyšujúcou sa mierou rysov temnej triády s vý-

nimkou narcizmu. Rovnako sme potvrdili viaceré vzťahy medzi kariérnymi kotvami a 

hodnotami účastníkov výskumu.
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UK č. 1130313 a v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity 

Karlovy č. 260 232

Možnosti a meze použití simulovaných situací pro výběr a 
rozvoj pracovníků 

Bělohlávek, F.

Traicon

Simulované situace jsou zpracováním vymyšlených událostí, se kterými si má kandidát 

na pracovní místo poradit. Jednání účastníků simulovaných situací je obvykle hodno-

ceno posuzovatelem nebo posuzovateli. Proč jsou vzorky práce a simulované situace 

validní? Simulované situace mají vysokou validitu. To je dáno následujícími faktory:

simulované situace postihují strukturu budoucí práce uchazeče a jsou více či méně věr-

ným napodobením situací, které bude uchazeč vykonávat, tyto úlohy obvykle nevyvo-

lávají v kandidátech trému nebo stres, protože často modelují činnosti, pro ně známé a 

představitelné, předstírání může být obtížnější – pokud uchazeč neumí řešit simulova-

nou situaci, do které je postaven, nezvládne ji.Jak mohou vypadat simulované situace? 

Simulovaná situace může mít: obecný charakter, vhodný pro predikci úspěšnosti téměř 

v jakékoliv činnosti - prezentace největšího úspěchu nebo přesvědčování o kvalitě do-

volené, komunikační hry. specifický charakter v případě, že respektuje povahu činnosti 

a prostředí, ve kterém je tato činnost vykonávána. Podle potřeby můžeme připravit 

následující typy simulací: manuální aktivita – po uchazečích je požadováno, aby uká-

zali své schopnosti či vlastnosti na vykonání nějakých manuálních operací. prezentace 

nějaké skutečnosti před kolektivem spolupracovníků nebo před hodnotiteli. Uchazeči 

jsou vyzváni, aby ostatním něco prezentovali – například své silné a slabé stránky, své-

ho koníčka, nebo nepříjemné skutečnosti, které musí nadřízený sdělovat pracovníkům. 

Skupinová diskuse bývá nespecifickou nebo specifickou formou řešení problémů. Po-

zorovatelé se zaměřují na různá kritéria chování účastníků (počet vstupu do disku-

se, počet pokusů urovnat rozpory, počet inovačních návrhů na řešení atd.). hraní rolí 

spočívá v tom, že účastníci zaujmou role různých fiktivních osob. řešení případových 

studií využívá písemně nebo elektronicky zpracovaných zadání, která popisují něja-

kou situaci z praxe, a účastníci ji písemně řeší, případně o ní dodatečně diskutují. Jak 

se připravuje simulovaná situace? Optimální přístup k přípravě simulované situace je 

postaven na několika krocích: Základní představa o simulované situaci. Simulovaná 

situace slouží k zachycení vybraných kompetencí, případně k modelování reálných si-

tuací, které mohou účastníci zažívat v praxi. Pozorování a rozhovory s experty. Tento 

krok spočívá v důkladném seznámení s problematikou firmy a pracovního místa. Výběr 

vhodných epizod. Ne všechny z těchto epizod jsou vhodné pro zařazení do případové 

studie. Popisovaná událost by měla splňovat určité parametry: skutečně postihovat 

stanovené kompetence – nikoliv něco jiného,  mít přiměřenou úroveň náročnosti (ne-

být ani příliš lehká, ale ani příliš složitá pro uchazeče), poskytnout variabilitu řešení 

na různých úrovních vhodnosti (od nevhodných řešení po ideální řešení). Možnosti 

řešení situace můžeme zjistit již v kroku 2 od dotazovaných expertů. Čím více variant 

odpovědi odhadnou, tím lépe. Stanovení kritérií. Kritéria řešení mohou být objektivní 

(například při komunikační hře počet vstupů do diskuse) nebo subjektivní, postavená 

na názoru posuzovatelů (působivost prezentace na účastníky). Hodnocení (bodování) 

možností řešení. Jde o různé možnosti řešení. Z hlediska kritérií tedy hodnotíme kva-

litu různých odpovědí. Pro bodování různých variant odpovědí je vhodné využít ex-

pertů z organizace. Explorace. Při vlastní exploraci simulované situace se může stát, 

že účastník uvede jinou odpověď, mimo předem ohodnocená řešení. V tom případě 

posoudíme, s jakou úrovní řešení je účastníkova odpověď zhruba srovnatelná. Proč 

mohou dát simulované situace chybný výsledek? I když simulované situace patří mezi 

dosti validní výběrové metody, existuje značné nebezpečí, že výsledek nemusí odpoví-

dat reálnému chování uchazeče. Příčiny mohou být různé: Účastník se snaží co nejvíce 

přizpůsobit domnělému ideálnímu profilu, protože to považuje za výhodné pro svou 

osobu. Simulovaná situace je v něčem pro účastníka nepřirozená, on ztrácí jistotu a 

selhává. Může mu například vadit tlak, účast více pozorovatelů, nebo velká očekávání 

od jeho výkonu. Simulovaná situace může být účastníkovi příliš dobře známá, např. ex-

perti na přežití jsou v takto zaměřených hrách zvýhodnění proti ostatním účastníkům 

– přitom má jít spíše o komunikaci. Reálné simulované situace, postavené na specific-

kých podmínkách organizace, upřednostňují zkušené jedince proti nováčkům. Přitom 

nový pracovník, který ještě nezná obvyklá řešení problémů, může mít velký potenciál, 

a časem prokázat vyšší úroveň dovednosti než ostřílený praktik. Reálné simulované 

situace nerespektují kulturu organizace. V direktivně řízené organizaci bude těžko po-

chopena možnost kritiky nadřízeného, což je v demokratickém systému běžné. Co lze 

doporučit? Jako u všech ostatních metod, ani tady nedokážeme najít dokonalé řešení. 

Lepší validitě mohou pomoci některé zásady: kombinovat simulované situace s jinými 

metodami – zejména pokud jde o testy schopností, dotazníky osobnosti a rozhovor. 

Tím získáme vícestranný pohled zejména na vlastnosti osobnosti.  vytvořit pozitivní 
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Projekt „Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii“ (ITMS2014+ 

312041V753). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fon-

du a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje.

Sebepéče a pracovní spokojenost u školních psychologů 
(Výzkumný záměr)

Veronika Fajkusová

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

Školní psychologové patří mezi profese, které jsou v systému českého školství zatím 

nedostatečně podporovány, a to nejen finančně. V rámci diplomové práce jsme se za-

bývali využitím supervize u těchto pracovníků. Tento úhel pohledu chceme rozšířit v 

našem výzkumném záměru o koncept sebepéče. 

 Výzkum se bude zabývat a) úrovněmi a podobami sebepéče u školních psychologů; b) 

dopady sebepéče na pracovní spokojenost a záměr setrvat u profese školního psycho-

loga. Pro tyto cíle byl zvolen smíšený design. V první, kvantitativní části, zvažujeme 

využití dotazníkové baterie. Následovat by měla druhá, kvalitativníčást, kde bychom 

rozhovory se školnímipsychology analyzovali metodou zakotvené teorie.

Skríning fonologických porúch, prediktorov dyslexie, 
v ranom a predškolskom veku v ambulancii psychológa

Dana Buntová, Kristína Mocsári

Katedra logopédie, PdF UK, Bratislava

Psychológ pri diagnostike detí raného a predškolského veku hodnotí aj dosiahnutý 

vývin komunikácie. Opis foneticko-fonologickej roviny (F-F) sa často redukuje na vy-

jadrenie: „Reč dieťaťa je dyslalická“. Naznačuje, že výslovnosť ešte nie je čistá, ale ne-

hovorí, či je vývin v norme alebo patológii. Aktuálne už u detí raného a predškolského 

veku, v čase vývinu F-F roviny, je možné diagnostikovať fonologické poruchy. Tie sú 

raným prediktorom dyslexie. Prinášame prehľad o norme a patológii F-F roviny, skrí-

ningovom nástroji na hodnotenie zrozumiteľnosti reči. ICS škálu je možné rýchlo vyu-

žiť počas psychologického vyšetrenia. Normatívne hodnoty  zo slovenskej vzorky budú 

prezentované.  Včasná identifikácia fonologickej poruchy umožňuje včasnú  terapiu a 

prevenciu vzniku dyslexie a dysortografie.

VEGA 1/0352/16

Skúsenosti s užívaním psychedelík v kontexte 
prítomnosti iného človeka počas intoxikácie

Marek Lukačovič, Radomír Masaryk

Ústav Aplikovanej Psychológie, FSEV UK

Záujem o psychedelické drogy (PD) narastá, pričom na Slovensku absentujú empirické 

dáta o tejto časti populácie. V rámci tejto exploračnej štúdie sme sa zamerali na pre-

ferencie a skúsenosti s užívaním týchto drog v kontexte prítomnosti iného človeka pri 

intoxikácii. Prieskumu sa zúčastnilo 422 užívateľov psychedelík  (35,1% žien) vo veku 

M=27,78 (SD=7,84) rokov. Užívatelia PD, ktorí tieto látky zatiaľ užili „vždy s niekým“ 

(55,2%) sú v porovnaní s užívateľmi so skúsenosťami „o samote“ (44,8%) štatisticky 

signifikantne menej skúsení vo všetkých meraných aspektoch. Avšak, užívatelia PD so 

skúsenosťami „o samote“ hodnotia PD ako užitočnejšie, bezpečnejšie a sú liberálnejší v 

otázkach dekriminalizácie a legalizácie PD, v porovnaní s tými, ktorí ich užívajú „vždy 

s niekým“.

UK/421/2020
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prostředí, které lidi nebude frustrovat. Simulované situaci může předcházet icebreaker 

(zábavná aktivita pro začátek) nebo vlídné a uklidňující slovo moderátora. Oddělit ex-

perty. Znalec zvláštního prostředí nebo příslušné simulované aktivity může zkreslit 

výsledky celého experimentu, zaměřeného na komunikaci, který se v daném prostředí 

odehrává. Je tedy lepší tyto lidi oddělit. Příprava ve specifických podmínkách. Při pou-

žití specifické situace se vyplatí důkladně se seznámit s podmínkami organizace a podle 

toho upravit vstupní informaci i řešení. 

Možnosti výzkumné spolupráce  v Policii ČR 

Rudá, A.,  Šrámková, L.

Policie ČR

V našem příspěvku bude představena náplň práce policejního psychologa. Zaměříme 

se především na oblast psychodiagnostiky a budeme se zabývat aktuálními otázkami 

a problémy, které souvisí s kvalitou psychologického testování posuzovaných osob. V 

rámci příspěvku budou představeny možnosti výzkumné spolupráce v oblasti zkvalit-

ňování psychodiagnostických metod. Příspěvek je zaměřen především pro účastníky 

z řad pregraduálních a postgraduálních studentů, kteří mají zájem spolupráci na poli 

psychodiagnostiky v bezpečnostních sborech (např. ověřování psychodiagnostických 

metod).

Mravní dimenze problematiky sňatku u mladých dospě-
lých

Pikhartová, A.

Zdravotně sociální fakulta JČU v ČB

Příspěvek vychází ze studia psychologie morálky a její metodologické tradice, zaměřuje 

se zejména na morálku péče Gilliganové. Hlavním zdrojem empirických dat je vedení 

rozhovoru nad dilematickou situací Svatba. Cílem výzkumu je jednak zprostředkovat 

vhled do tvorby úsudku respondentů v mladé dospělosti o mravně dilematické situaci 

týkající se sňatku a založení rodiny a jednak poodkrýt mravní dimenzi sňatku. Kro-

mě přispění k teoriím morálky se jedná o příspěvek k diskusi o přijímání a odmítání 

sňatku současnými mladými dospělými a k diskusi o morálním rozměru sňatku. Dle 

mých zjištění (a za použití mnou zvolených metod) lze pozorovat rozdíl v uvažování 

sezdaných a nesezdaných respondentů. Morální dimenze sňatku spočívá v možnosti 

ublížení druhému v případě, že se partneři na sňatku neshodnou. Inspirace pro praxi 

může spočívat v etice péče a jejím konceptu vzájemné citlivosti, vnímavosti a slaďování 

vzájemných potřeb.

Sňatek, dilema, mravní dimenze, mladá dospělost, morálka péče.

Negativní symptomy u schizofrenie aneb Jak zdání klame 

Hosáková, K.

Katedra psychologie FF UP Olomouc

Poznatky o negativních symptomech u schizofrenie tradičně do značné míry vycházely 

z klinického obrazu této nemoci. Člověk se schizofrenií se může jevit oploštěle, jako by 

příliš neprožíval emoce, což vede pozorovatele k závěru, že je skutečně neprožívá. Ob-

tížně si také vybavuje prožitky, které mu přinášejí potěšení, z čehož usuzujeme, že mu 

prožitky potěšení nepřinášejí. S novými výzkumy, které využívají zejména zobrazovací 

a psychofyziologické metody se ukazuje, že jde do značné míry o omyl a skutečnost je 

složitější, než se uvádí v učebnicích. V přednášce bude popsán současný stav poznatků 

o negativních symptomech, moderních metodách jejich měření, které tyto poznatky 

reflektují, a výsledky výzkumu u české populace hospitalizovaných osob se schizofrenií.

Klinická psychologie, schizofrenie, negativní symptomy.

Grantová podpora: IGA_FF_2015_022

Niekedy je viac viac: Efekt množstva informácií, spôsobu 
rozhodovania a kognitívneho štýlu 

Čavojová, V.

Katedra pedagogickej a školskej psychológie, PF UKF

Hlavným cieľom práce bolo zistiť, či a ako vplýva množstvo informácií na rozhodovanie 

jednotlivca pri intuitívnom a pri deliberatívnom spôsobe výberu z možných alternatív. 

Štúdia overuje predpoklad teórie nevedomého myslenia (UTT), že intuitívne mysle-

nie bude úspešnejšie pri komplexných problémoch a deliberatívne myslenie naopak 
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Subjektívne vnímané riziká pri užívaní psychedelických 
drog

Marek Lukačovič, Radomír Masaryk

Ústav Aplikovanej Psychológie, FSEV UK

Cieľom štúdie bolo objasniť, ako verbalizujú užívatelia psychedelík (PD) svoje skúse-

nosti a v čom vidia najväčšie riziká. Výskumu sa zúčastnilo 422 užívateľov PD, pričom 

kvalitatívne dáta sme analyzovali pomocou konceptov zakotvenej teórie a za pomoci 

softwaru Atlas.ti. Cieľová skupina sémanticky adekvátne používa cudzojazyčné pojmy 

(„bad trip“, „set and setting“, „sitter“). Najviac vnímanými rizikami sú neadekvátne 

prípravy aspektov intrapsychických („set“) a externých i interpersonálnych („setting“). 

To môže viesť k negatívnemu zážitku tzv. „bad trip“, čo môže ďalej vyvolať náročné 

„integrácie skúsenosti“ a následne „psychotické poruchy“. Slovenskí užívatelia PD re-

portujú rozmanité „harm reduction“ stratégie znižujúce riziká tohto užívania, ktoré sú 

v súlade s odbornou literatúrou.

UK/421/2020

Úvod do psychohistorie

Martin Brummer

Pedagogická fakulta UK

Cílem přednášky je představení psychohistorie jako samostatné vědní disciplíny zabý-

vající se psychologickou deskripcí historicky významných osob. Uvedeny budou hlavní 

výzkumné cíle oboru, způsoby práce s prameny a možnosti aplikace psychologických 

teorií na data historické povahy. Zmíněny budou také hlavní české a zahraniční texty 

věnující se teoretickým východiskům oboru.

GAUK

Využití prvků plně immerzivní virtuální reality a tvorby 
terapeutické hry při zvládání procedurální bolesti 
u pacientů s popáleninovým traumatem – projekt 
v průběhu

Jan Šmahaj1, Martin Zielina2, Alena Javůrková3, Jaroslava Raudenská3,  

Robert Zajíček4, Daniel Doležal4, Zbyněk Pohořelský5

1Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého Olomouc

22. Lékařská fakulta Univerzita Karlova

3Univerzita Karlova

4Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

5Space s.r.o.

Bolest se v rámci léčby popálenin nejčastěji vyskytuje při odstraňování nekrotické tká-

ně, převazech, rehabilitaci, operativních zákrocích a dalších léčebných procedurách 

během hospitalizace. I když je bolest spontánní reakcí na bolestivý stimul, tak je tento 

proces stále kontrolovaný. Ve výsledku je pacient vystaven nejen nepříjemnému pocitu 

bolesti ale také fyzickému a psychickému stresu. Pro účinné snížení pocitu bolesti je 

tak zapotřebí multidisciplinární spolupráce zahrnující lékaře, zdravotnický personál, 

psychology, tak i vhodné technické prostředky k odpoutání od pocitu bolesti. Cílem pří-

spěvku je představit hlavní cíle probíhajícího projektu a zároveň poukázat na možnosti 

využití prvků virtuální realitypři zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleni-

novým traumatem.

Projekt TL03000090 Virtuální realita a zvládání procedurální bolesti u pacientů s po-

páleninovým traumatem je spolufinancován se státní podporou Technologické agen-

tury ČR v rámci Programu ÉTA.
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pri jednoduchých problémoch a tiež interakciu s preferovanými kognitívnymi štýlmi 

(intuitívny vs. deliberatívny). Výskumu sa zúčastnilo 62 stredoškolákov vo veku 16-18 

rokov (M=16,77; SD=0,63), ktorí boli rozdelení do podmienok intuitívneho vs. delibe-

ratívneho rozhodovania a v rámci vnútro-subjektového dizajnu riešili úlohu s nízkym 

a vysokým počtom informácií (jednoduchá vs. komplexná voľba). Participanti riešili 

úlohu s prenájmom bytov v paradigme UTT a vypĺňali dotazník preferencie intuície 

a deliberácie (PID). V protiklade s očakávaním UTT sa nenašiel žiaden dôkaz pre vý-

hodu intuitívneho rozhodovania v komplexných úlohách. Naopak, zdá sa, že čím je 

úloha komplexnejšia a človek musí zobrať do úvahy viac informácií, tým je výhodnejšie 

dôkladnejšie si rozhodnutie premyslieť. Avšak najväčší prínos k debate o výhode intu-

itívneho verzus deliberatívneho rozhodovania je poukázanie na dôležitosť poznania aj 

osobných preferencií participantov.

Rozhodovanie, Informácia, Intuícia, Deliberácia, Teória nevedomého myslenia.

Grantová podpora: MŠ SR a SAV VEGA 1/0028/15 s názvom Výchova k racionalite: 

Kognitívne schopnosti, dispozície myslenia a výsledky v reálnom živote

Osobnostné vlastnosti dospievajúcich v kontexte produk-
cie rizikového správania 

Čerešník, M.

Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre

Prednáška bude zameraná na identifikáciu osobnostných vlastností, ktoré sa môžu 

potenciálne podieľať na vyššej produkcii rizikového správania v období dospievania. 

Súčasťou prednášky bude prezentácia diagnostických nástrojov použiteľných pri odha-

ľovaní rizikového správania v škole - v individuálnej poradenskej práci aj pri diagnos-

tike školskej triedy.

Ověřování výzkumných možností diagnostiky a interven-
ce orofaciální praxie a orální gnozie v oblasti symptoma-
tických poruch řeči u dětí – význam pro interdisciplinár-
ní praxi 

Vitásková, K., Tabachová, J., Málková, M., Hlavinková, A.

Příspěvek se zabývá analýzou výzkumných možností v oblasti diagnostiky a intervence 

symptomatických poruch řeči se zaměřením na oblast orofaciální praxie a orální gno-

zie, které do jisté míry determinují vývoj jak produkce, tak percepce řeči, tak primár-

ních funkcí orofaciálního systému se sekundárním dopadem do oblasti např. žvýkání 

a polykání. Tímto způsobem ovlivňují i alimentační procesy (tedy celkové prospívání 

organismu) ale také vývoj komunikace jako celku (ve vazbě na gnozii, mimiku apod.). 

Zmíněny jsou interdisciplinární a vývojové přesahy do oblasti procesů učení. V pří-

spěvku jsou prezentovány dílčí výstupy specifického výzkumu týmu odborníku slo-

žených ze speciálních pedagogů a logopedů, včetně studentů doktorských studijních 

programů, zaměřujících se na oblast diagnostiky a intervence narušené komunikační 

schopnosti a na problematiku fyziologie a patologie orofaciální oblasti. Využit byl jak 

kvalitativní přístup, tak metody testové. Zvláště je zmíněna problematika Möebiova 

syndromu, poruch autistického spektra a kombinovaných vad. Částečně je projekt také 

dáván do kontextu s řešením výzkumného projektu GAČR.

Diagnostika, narušená komunikační schopnost, logopedie, symptomatické poruchy 

řeči, orofaciální praxie 

Grantová podpora: IGA_PdF_2015_024 2015/2016 Výzkum vybraných odchylek a 

poruch komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedic-

ké diagnostiky a intervence Hlavní řešitel: doc. Vitásková, GAČR GA 14-31457S. 2014-

2016. Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra. Hlavní 

řešitel: doc. Vitásková

Podoba představ o profesní budoucnosti gymnazistů 

Lukášová, H. 

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK

Na konci třetího ročníku gymnázia je otázka budoucího profesního plánování natolik 

otevřená vnějšími událostmi (maturita, přijímačky na VŠ), že by podle očekávání spo-

lečnosti jedinci měli své sny o povolání spojovat s realitou. Jakým způsobem o tomto 

plánování gymnazisté mluví, jaké jsou jejich představy o profesní budoucnosti, do jaké 

míry jsou rozhodnuti, nakolik jsou jejich představy konkrétní, nakolik je potřeba, aby 
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Vývoj diagnostického systému postojů, zájmů a vztahů

Josef Kundrát, Tereza Benešová

Katedra psychologie, Ostravská univerzita

V příspěvku bude prezentován projektový záměr a aktuální stav vývoje diagnostického 

systému postojů, zájmů a vztahů, který využívá princip hodnocení psychologické vzdá-

lenosti a velikosti pojmů. Budeme prezentovat nejdůležitější poznatky z vývoje, teore-

tické zázemí metody a demonstrujeme aktuální verzi digitální diagnostické aplikace. 

Zmíníme možnosti praktické aplikace vyvíjeného nástroje v poradenské a pedagogické 

psychologii. Dále budou představeny hlavní plánované studie projektu, s důrazem na 

možnosti výzkumné spolupráce.

TAČR TL03000240

Vzťah medzi agresivitou a rozhodovacími štýlmi

Simona Hirčková

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať vzťahy medzi štýlmi rozhodovania, agresivitou a 

dôsledkami agresie. 105 vysokoškolských študentov (priemerný vek= 21.96, 53.3% 

žien) vyplnilo dotazník skladajúci sa z častí zameraných na zistenie štýlu rozhodova-

nia, sebakontroly, miery agresivity a dôsledkov agresie. Agresivita pozitívne súvisela 

s vyhýbavým a spontánnym, negatívne s racionálnym štýlom, opačný vzorec vzťahov 

bol zistený v prípade sebakontroly, ktorá tiež negatívne súvisela so závislým štýlom 

rozhodovania. Viacnásobná lineárna regresia ukázala, že mieru agresivity je možné 

predikovať na základe modelu obsahujúceho: očakávané benefity agresie, racionálny 

a vyhýbavý rozhodovací štýl. Výsledky naznačujú, že agresia je skôr impulzívne než 

premyslené, racionálne správanie.

APVV-19-0284

Vztahová vazba a způsoby řešení partnerských konfliktů 
v mladé dospělosti

Lucie Hartmannová

Katedra psychologie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci

Příspěvek se zabývá souvislostí vztahové vazby s řešením konfliktů u heterosexuálních 

párů, bezdětných a nesezdaných, jejichž vztah trvá alespoň 1 rok. Kvantitativní výzkum 

byl realizován online dotazníkovým šetřením u 50 párů, ve věku 20–32 let. Testová 

baterie obsahovala škály ECR-R a RPCS. Bylo zjištěno, že vazbová úzkostnost i vyhýba-

vost pozitivně souvisely s reaktivním a negativně s kompromisním stylem řešení kon-

fliktů párů. Vazbová úzkostnost partnerky pozitivně souvisela s dominantním stylem 

partnera a vazbová vyhýbavost partnera pozitivně souvisela se submisivním stylem 

partnerky. Ač vazbová jistota partnera souvisela s konstruktivní strategií partnerky 

silněji nežli vazbová jistota partnerky souvisela s konstruktivní strategií partnera, síla 

rozdílu mezi nimi nebyla signifikantní.

Vzťahová väzba na pracovisku a jej vzťah k vybraným 
formám organizačného správania a efektívnosti

Kristýna Mrázková

Fakulta Sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, odbor: Sociálna 

a pracovná psychológia, Ústav aplikovanej psychológie

V dnešnej dobe máme k dispozícii množstvo štúdií a vedeckých podkladov v oblasti VV 

v detstve ako aj v dospelosti. Čo ale nie je až tak prebádanou oblasťou v rámci VV je 

jej skúmanie v pracovnej oblasti. Cieľom príspevku je priblíženie projektu dizertačnej 

práce ktorej cieľom je zistiť či vzťahová väzba k miestu pracoviska, na pracovisku a 

kompatibilita VV lídra a podriadeného súvisí a je prediktorom vybraných foriem or-

ganizačného správania ako angažovanosti, transformačného leadershipu, spokojnosti 

na pracovisku, sebaúčinnosti, všeobecného a kontextuálného výkonu. Druhým cieľom 

je zistiť, ako vzťahová väzba na pracovisku, k miestu pracoviska a kompatibilita VV 

lídra a podriadeného vstupuje do vzťahu transformačného leadershipu, všeobecného 

a kontextuálného výkonu, spokojnosti, angažovanosti a sebaúčinnosti ako mediátor. 
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konkrétní byly, zda hraje nějakou roli, že studují na soukromém gymnáziu v hlavním 

městě, a ještě další podobné otázky jsou zpracovány v závěrech disertačního projek-

tu. Na základě kvalitativní analýzy rozhovorů s dvaatřiceti gymnazisty, jejíž vybrané 

části zde budou prezentovány, se otvírá nejdříve otázka důležitosti pojmenování toho, 

na co chtějí plánovanou profesí navázat, což bylo ve výzkumu nazváno zakořeněnost-

mi. Dále se pak vynořuje existence možných komplikací, které mohou  nastat v jejich 

pojmenovávání. Zvláštní prostor je věnován tématu „rodina a její postoje ve vztahu k 

jednotlivým představám o profesní budoucnosti“. Výsledky jsou v první řadě diskuto-

vány s více i méně rozšířenými teoriemi volby povolání, dále pak s vývojovými teoriemi 

vztaženými k tématu a v neposlední řadě s teoriemi o rodině a její důležitosti ve vztahu 

k profesnímu plánování.   

Profesní plánování, adolescence, volba povolání.

Poradenská diagnostika v českých ŠPZ: teorie vs. praxe? 

Chadimová, L.

Národní ústav pro vzdělávání

Cílem příspěvku je nastínit, s jakými obtížemi se potýkají poradenská zařízení v oblasti 

psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky. O některých se mluví již dlouho 

a s oblibou - např. diagnostika mentálního postižení. Této oblasti je věnována velká 

odborná pozornost, která našemu pracovišti umožňuje poskytovat metodickou pod-

poru poradenským pracovníkům, kteří diagnostiku vykonávají. Vývoj pokračuje dále 

a otázka, jak dnes vypadá diagnostický proces v této oblasti napříč republikou tedy 

rozhodně stojí za pozornost. Ráda bych upozornila i na další oblasti, v nichž narážíme 

na nedostatek kvalitních diagnostických metod a nedostatek poznatků o daném pro-

blému v našem prostředí. Na oblasti, kterým by mohl vyšší zájem výzkumníků prospět 

a jejichž výzkum bychom z pozice metodického pracoviště poradenského systému v 

oblasti vzdělávání rádi podpořili.

Poradenská diagnostika, praxe.

Postoje ke smrti u českých a izraelských vysokoškolských 
studentů 

Kolářová, M. 

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

V našem výzkumu se zabýváme postoji ke smrti u českých a izraelských vysokoškol-

ských studentů. Navazujeme na naše předchozí výzkumy realizované v České repub-

lice, které ukázaly na zásadní vliv náboženského přesvědčení na postoje ke smrti. 

Rozhodli jsme se proto pro výzkum v Izraeli, jehož náboženský a kulturní profil se od 

České republiky významné odlišuje. S ohledem na téma našeho výzkumu je význam-

ná skutečnost, že Izrael se pravidelně ocitá ve válečné situaci. Z tohoto důvodů je zde 

povinná vojenská služba pro muže i ženy, kterou je nutné absolvovat ještě před zahá-

jením vysokoškolského studia. I v rámci základní vojenské služby se pak mnozí branci 

dostávají do bojových situací, při kterých jsou zvýšenou měrou konfrontováni se svou 

smrtelností. Náš výzkumný soubor zahrnoval 140 respondentů z Izraele (87 žen, 53 

mužů) a 306 respondentů z České republiky (225 žen, 81 mužů). Při výzkumu jsme 

využili sebeposuzující metodu k měření postojů ke smrti Death Attitudes Profile-Revi-

sed (DAP-R), která zahrnuje celkem pět subškál, z nichž dvě se zaměřují na pozitivní 

aspekty smrti, dvě na negativní postoje ke smrti a poslední subškála měří  neutrální 

akceptaci faktu smrti. Naše výsledky ukázaly významné rozdíly mezi českými a izrael-

skými vysokoškoláky na většině ze sledovaných škál. Zajímavé rozdíly jsme také našli 

mezi izraelskými studenty, kteří působili v armádě na bojové pozici a vysokoškoláky 

bez této zkušenosti. V příspěvku se zabýváme limity výzkumného designu a interpreta-

cemi zjištěných výsledků.

Postoje, smrt, Česká republika, Izrael, Death Attitudes Profile-Revised.

Pozícia žiaka s ADHD v triednom kolektíve – prepojenie 
výskumu  s praxou 

Demkaninová, D.

Univerzita Komenského - Filozofická fakulta - Katedra psychologie

Porucha pozornosti s hyperaktivitou – ADHD -patrí medzi najčastejšie diagnostikova-

né poruchy v detskom veku. Napriek tomu, že primárne symptómy tejto poruchy nere-

flektujú problémy v interpersonálnom živote, mnoho detí, ktoré majú diagnostikovanú 

túto poruchu zažíva sociálne odmietanie a môže mať narušené vzťahy s rovesníkmi. V 
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Skúmanie vzťahovej väzby na pracovisku ma veľký potenciál, pretože môže vysvetliť 

individuálne fungovanie jednotlivca v práci, tým že odráža to ako sa správa v interakcii 

s druhými, čo si myslí a ako nazerá na seba a druhých.

Za siedmimi hoaxami, alebo o trojhlavom fake news

Kristína Blažeková, Jana Fúsková

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Katedra školskej pedagogiky PdF TRUNI

Dezinformácie, fake news a hoaxy patria k negatívnym fenoménom súčasnosti. Ale 

nie sú až tak novodobým javom, ako si mnohí z nás myslia. Využívali ich už dávne 

kultúry a jedným z typických znakov takýchto naratívov je prezentovanie neúplných, 

jednostranných, či vedome zmanipulovaných informácií. Príspevok analyzuje spôsoby, 

akými naratívy dokážu manipulovať u čitateľa jeho vnímaním príbehu a ako jednotlivé 

ich prvky mediujú hodnotenie motivácie a charakteru postáv, ktoré v ňom vystupujú. 

Cieľom je poukázať na skutočnosť, že jednoduchou úpravou vedeckých výsledkov, zá-

verov, expertíz alebo dejinných reálií, je možné manipulovať čitateľom a ovplyvňovať 

jeho postoje a správanie.

Zištovanie vzájomnej spojitosti a rozdielov medzi 
pohlaviami v priamych formách sebapoškodzovania 
a sebahodnotenia u adolescentov

Veronika Kalivodová, Dominika Doktorová

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Práca je zameraná na problematiku priameho sebapoškodzovania u adolescentov v 

závislosti od sebahodnotenia. Zisťujeme, či medzi chlapcami a dievčatami existujú 

štatisticky významné rozdiely v sebapoškodzovaní a sebahodnotení. Na účely nášho 

výskumu sme využili dotazníkovú výskumnú metódu. Výskum obsahuje dáta od 140 

respondentov vo veku od 15 až do 18 rokov. Na zistenie výskytu priamej formy sebapo-

škodzovania u adolescentov sme použili dotazník Self-Harm Inventory. Na zistenie se-

bahodnotenia u respondentov bol použitý dotazník Roosenbergová škála. V práci sme 

zistili, že medzi pohlaviami neexistujú štatisticky významné rozdiely v sebapoškodzo-

vaní a sebahodnotení medzi chlapcami a dievčatami. Medzi sebapoškodzovaním a se-

bahodnotením sme zistili štatisticky významný vzťah v negatívnom smere.

Zmysel ako kľúčový faktor efektívneho leadershipu

Vladimír Koša

Managing Director Consilium Consulting & Business Group, Bratislava, externý 

doktorand fakulty Sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského,  

odbor: Sociálna a pracovná psychológia, Ústav aplikovanej psychológie

Tento príspevok sa zaoberá hlavne otázkou, ako môžu lídri svojim leadershipom pris-

pieť k tomu, aby ich spolupracovníci  prežívali svoju prácu ako zmysluplnú.

Radi by sme  predstavili prístup, ktorý označujeme ako Leadership zameraný na zmy-

sel.

Zameriame sa na tie prístupy a aspekty leadershipu, kde lídri pracujú s  dimenziami a 

zložkami zmyslu, ktoré preukázateľne pomôžu pri prežívaní väčšej zmysluplnosti práce       

u ich spolupracovníkov. Taktiež budeme sledovať existujúce štúdie a výskumy, ktoré 

preukazujú vzťah medzi prežívaním zmysluplnej práce a  angažovanosťou, spokojno-

sťou, motiváciou a výkonnosťou spolupracovníkov. Toto budeme podrobne skúmať 

aj  vo výskumnej časti dizertačnej práce v rámci kvantitatívneho ale aj kvalitatívneho 

výskumu.
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príspevku sa zameriavame na problematiku detí s ADHD v školskom prostredí. Bližšie 

sa venujeme tomu, ako ich vnímajú ich spolužiaci a akú pozíciu zastávajú žiaci s ADHD 

v triednom kolektíve. V  prieskume sa nám ukázalo, že žiaci s touto poruchou, boli 

častejšie na okrajových pozíciách v rámci triedneho kolektívu a spolužiaci im pripiso-

vali skôr negatívne vlastnosti. Načrtneme význam a možnosti prepojenia výskumu  v 

tejto oblasti a praxou - spoluprácou so školskými psychológmi, ako aj niektoré možnos-

ti pôsobenia v školského psychológa v tejto oblasti.

ADHD, žiak, sociometria, škola, školský psycholog.

Praktické problémy při tvorbě kvalitní psychodiagnosti-
ky a požadavky trhu 

Sedloň, T.

T&CC online s.r.o., Rohan Business Center, Rohanské nábřeží 671/15a, 186 00, Praha 8

Příspěvek je zaměřený na pohled z praxe, jaké aktuální problémy a překážky pro kva-

litní psychodiagnostiku vytváří současné české prostředí a zároveň trh. Zároveň krátce 

shrnuje, co české i zahraniční firmy na českém trhu po diagnostice nejvíce poptávají, 

jaké je chápaní psychodiagnostiky z hlediska pracovníků, kteří ji v rámci firem využí-

vají, s čím lze pracovat a na co si dávat pozor. Příspěvek je zaměřen co nejvíce na praxi 

a na aktuální informace z trhu.

Prediktory kvality života 

Žilková, I., Kravcová, M., Hruščová, E.,  Adamkovič, M.

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Predkladaný príspevok pojednáva o kvalite života (respektíve jej oblastí) a jej predik-

toroch. Cieľom štúdie bolo overiť vzťah medzi kvalitou života a premennými: seba-

úcta, spiritualita, kariérna úspešnosť, optimizmus, depresia a atribučný štýl; a zároveň 

objasniť, do akej miery uvedené premenné predikujú kvalitu života (a jej oblasti). Na 

sledovanie vybraných premenných bola zostavená testová batéria tvorená niekoľkými 

štandardizovanými nástrojmi:DotazníkSubjektívne hodnotenej kvality života, Rosen-

bergova škála sebahodnotenia, Škála dispozičného optimizmu, ESI – Expressionof 

Spirituality Inventory, Škála kariérnej spokojnosti, Beckov inventár depresie, Dotaz-

ník osobnej príčinnej orientácie.Výskumný súbor tvorilo 102 študentov vo veku M = 

20.89, SD = 1.46. Získané údaje boli spracované v štatistickom programe SPSS 21.0, 

pomocou výpočtu regresnej analýzy a korelačných koeficientov. Štatistická analýza 

údajov potvrdila existenciu štatisticky významných vzťahov medzi niektorými sledova-

nými premennými a kvalitou života. Výsledky výpočtov sú ďalej analyzované a možné 

vysvetlenia sú ponúknuté v diskusii.

Kvalita života, sebaúcta, spiritualita, optimizmus, depresia.

Projekt NEDÁME SE 

Mazalová, R.

Katedra psychologie, FF UP Olomouc

 Projekt NEDÁME SE je interaktivní vzdělávací program pro seniory, který je zábav-

nou divadelní formou učí říct NE. NE prodejcům, NE podvodníkům a NE předváděcím 

akcím. Díky programu se senioři naučí odhalit podvodné jednání, osvojí si techniky 

odmítnutí a ušetří tak nejen peníze ale mnohdy i zdraví a život. Dnešní generace senio-

rů byla v období svého produktivního věku daleko více chráněna proti marketingovým 

trikům. Neexistence svobodného podnikání do značné míry zamezovala rozvoji neka-

lých praktik v obchodování, které jsou používány v dnešní době. Malé zkušenosti ve 

spojení s okolnostmi stáří jsou živnou půdou pro opakované trestní činy páchané na 

seniorech, jako jsou zejména krádež, podvod, porušování domovní svobody, loupež. 

Senioři se často stávají snadnou obětí z důvodu důvěřivosti, bezbrannosti, svou snahou 

pomoci druhým. Vzhledem ke zhoršeným kognitivním schopnostem cílové skupiny po-

licie špatně získává důkazní prostředky a tím je i výrazně snížená možnost dopadení 

pachatele. Nízké riziko dopadení pachatele vede samozřejmě k dalšímu páchání trestné 

činnosti. Jedinou možností jak preventivně působit, je efektivně informovat cílovou 

skupinu o rizicích a jak jim předcházet.

Senioři, předváděcí akce, šmejdi, psychodrama.

Grantová podpora: Ministerstvo vnitra

Příbuzenská pěstounská péče vykonávaná prarodiči
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Anotace (řazeno abecedně)

Workshopy

Jak zkonstruovat dotazník?

Martin Dolejš

Katedra psychologie, FF UP, Olomouc 

Workshop se zaměří na tvorbu dotazníků a testů. Posluchači se seznámí se zásadami a 

doporučeními pro tvorbu dotazníků (zejména dotazníků vlastní konstrukce), tj. se způ-

sobem kladení otázek vzhledem k cílovým populacím, s konkrétními ukázkami použití 

různých typů otázek a škál, s možnostmi a omezeními použití internetového šetření, s 

formulací průvodního testu. Důležitým tématem bude také design a formální stránka 

dotazníků a ukázka prvků, které by měly být vždy součástí každého nástroje. V rámci 

odborného workshopu budou i praktické úkoly a aktivity, které umožní účastníkům 

pochopit a uvědomit si nástrahy při tvorbě nástroje určeného k získávání dat pro vý-

zkumné účely. Posluchači budou mít možnost nahlédnout do již vytvořených dotaz-

níků, budou moc srovnat první verzi dotazníků s verzí, která je připravené k ostrému 

testování. Položky, odpovědi, design a obsah dotazníku. 

Grantová podpora: IGA_FF_2020_002 - Hodnotový systém súčasných českých a slo-

venských adolescentov pod vplyvom internetu
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Mošťková, Š.

Katedra psychologie, FF UP Olomouc

Příspěvek se zaměřuje na příbuzenskou pěstounskou péči vykonávanou prarodiči, kteří 

přebírají výchovnou a pečovatelskou roli ve vztahu ke svým vnoučatům místo rodičů 

dětí. To je spojeno se zvýšenými nároky na tyto prarodiče, s prožíváním nejistoty, stra-

chu ohledně budoucnosti vnoučat či vtírajícího se pocitu viny za selhání při výchově 

vlastních dětí. Formou přehledové studie jsou zpracována a prezentována nejdůleži-

tější výzkumná zjištění tuzemských i zahraničních výzkumníků zabývajících se touto 

problematikou. Důraz je kladen zejména na tato témata: nejčastější příčiny umisťování 

dětí do pěstounské péče prarodičů, pozitiva a negativa vyplývající z péče o vnoučata, 

klady a zápory na straně vnoučat, těžkosti, které s sebou pěstounská péče přináší, kon-

flikt dvojí role, změna životního stylu prarodičů či specifika role prarodiče pěstouna 

oproti tradiční prarodičovské roli. Další část příspěvku je věnována čerstvě zahájené-

mu výzkumu v rámci disertační práce. Byli osloveni muži a ženy, dědečkové a babičky, 

kteří mají v příbuzenské pěstounské péči jedno nebo více svých biologických vnoučat. 

Očekávaná velikost výzkumného souboru je přibližně 30 participantů s ohledem na 

dosažení teoretické saturace. Jedná se o smíšený typ výzkumu s těžištěm v kvalitativní 

metodologii. Stěžejní metodou získávání dat je hloubkové polostrukturované interview 

doplněné o metodu SEIQoL a dotazníky F-COPES a FHI. Na závěr bude prezentována 

kazuistika rodiny, ve které jsou děti v pěstounské péči svých prarodičů.

Příbuzenská pěstounská péče, prarodiče, vnoučata, mezigenerační vztahy.

Grantová podpora: IGA_FF_2015_022

Psychofyziologické souvislosti temperamentu 

Procházka, R.

Katedra psychologie, FF UP Olomouc

V oblasti současného aktuálního poznání v oblasti psychofyziologie a psychosomatické 

medicíny, představuje problematika vztahu temperamentu a vlastních reakcí na stres 

měřených na úrovni biologických signálů významně diskutovanou a zkoumanou ob-

last. V našem příspěvku se zaměříme na výsledky našeho výzkumu sledující existenci 

vztahů mezi dotazníky TCI-r a DOPEN k projevům srdeční činnosti a elektrodermální 

aktivity v průběhu stresových mentálních úloh. Výsledky našeho výzkumu  jsou spíše 

inkonzistentní a jsou v souladu s mnohými studiemi provedenými v této oblasti. Tyto 

výsledky budeme diskutovat a zaměříme se na možné další směry v oblasti zkoumání 

temperamentu z hlediska psychofyziologických souvislostí.

Grantová podpora: Realizace výzkumu byla umožněna díky finanční podpoře Filozofic-

ké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2014 z Fondu pro podporu vědecké 

činnosti. Číslo: 452100711

Psychologická práce s hudebníky 

Pollaková, B.1, Dolejš, M.2

1 Následná péče Jihlava

2Katedra psychologie, FF UP Olomouc

V hudební praxi se často setkáváme s tím, že osobnost hudebníka do značné míry ovliv-

ňuje jeho hru a stejně tak osobní vývoj - v celé své komplexní rovině - ovlivňuje celkový 

hudební vývoj. V lepším případě může být tento fakt pro hudebníka určitou oporou, v 

horším případě však také výraznou komplikací. V takových případech se potom nabízí 

určitá psychologická podpora. Cílem příspěvku je tedy stručné představení výsledků 

studie, zaměřené na toto téma. Nejprve jsme uskutečnili orientační výzkum v podobě 

polostrukturovaných interview se sedmi pedagogy z několika konzervatoří v ČR. Poté 

jsme provedli podrobnou analýzu hudebního vývoje dvou houslistek, studentek kon-

zervatoře, v kontextu jejich osobního vývoje. Pro tento účel jsme využili formu dvojité 

případové studie se současným využitím rozmanitých výzkumných a psychodiagnos-

tických metod. Na základě výzkumu se potvrdila úzká provázanost mezi osobním a 

hudebním vývojem s praktickým přesahem směrem k využití tohoto zjištění v praxi. 

Identifikovali jsme faktory důležité pro hudební vývoj a navrhli jsme praktická dopo-

ručení, která lze využít při psychologické práci s hudebníky.

Osobnost hudebníka, hra na hudební nástroj, osobní vývoj, hudební vývoj, psycholo-

gická práce s hudebníky.

Grantová podpora: Grantová soutěž Katedry psychologie FF UP Olomouc

  

Psychologická vzdálenost a postoje u žáků základních 
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Anotace (řazeno abecedně)

Prezentace posterů

Agresivita na gymnáziách v ČR

Gabriel Kňažek, Martin Dolejš

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Náš výskum sa zameriava na agresivitu u študentov a študentiek navštevujúcich české 

8, 6 a 4 ročné gymnáziá. Zber dát prebiehal v niekoľkých etapách od roku 2014 do roku 

2018 formou „papier-pero“ v rámci ČR Výskumu sa zúčastnilo 5599 študentov a štu-

dentiek z vyšších a nižších gymnázií zo všetkých krajov ČR vo veku od 11 do 19 rokov. 

Výsledky výskumu ukazujú, že najväčší rozdiel medzi chlapcami a dievčatami je vo fak-

tore fyzickej agresivity. Výskum preukázal, že gymnazisti z nižšieho aj vyššieho stupňa 

majú rovnakú mieru hostility. Významné rozdiely v celkovej agresivite neboli zazname-

nané naprieč prvým až štvrtým ročníkom vyšších gymnázií.

IGA_FF_2020_005, LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO 

PROGRAMU S VIDEAMI

 „Aj ženy, ktoré zažili partnerské násilie, môžu ísť ďalej“: 
Faktory facilitujúce odpúšťanie u žien so zážitkami 
partnerského násilia

Erika Lipková

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Ak odpúšťanie v kontexte partnerského násilia chápeme v súlade s niektorými výsku-

mami a literatúrou v termínoch „oslobodiť sa od negatívnych emócií“; „vyrovnať sa so 

zraňujúcimi zážitkami“ či „pohnúť sa v živote ďalej“, potom nielen z výskumného, ale 

najmä z poradenského a terapeutického hľadiska môže byť užitočné venovať pozornosť 

tomu, čo ženám so zážitkami partnerského násilia môže napomáhať v procese odpúšťa-

nia. Predložený príspevok sa preto zameriava na identifikovanie faktorov, ktoré môžu 

facilitovať proces odpúšťania a vyrovnávania sa so zážitkami partnerského násilia u 

týchto žien a pomáhať im tak „ísť ďalej“. Identifikovanie týchto faktorov môže prispieť 

k schopnosti pomáhajúcich pracovníkov efektívnejšie pomáhať týmto ženám vyrovná-

vať sa s ich zážitkami partnerského násilia.
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škol 

Kundrát, J.

Katedra psychologie, FF UP Olomouc

Psychologická vzdálenost je konstrukt z oblasti sociální psychologie. Podle teorie 

konstrukční úrovně (construal level theory) psychologická vzdálenost ovlivňuje, zda 

přemýšlíme nad pojmy spíše abstraktně nebo konkrétně. Na základě výsledků studijí 

zkoumajících psychologickou vzdálenost a reflektovanou afektivitu směrem k různým 

pojmům předpokládáme vztah mezi psychologickou vzdáleností a utvářením postojů. 

Pro ověření tohoto vztahu je vyvíjen nástroj určený k zjišťování psychologické vzdále-

nosti u pojmů souvisejících se školní docházkou. Probandy jsou žáci druhých stupňů 

základních škol. Autor bude v příspěvku prezentovat grafickou testovou metodu, me-

todologické aspekty a její teoretická východiska.. Předpokládané uplatnění metody je 

v oblasti školní, pedagogické psychologie a jako rychlý nástroj pro zjišťování postojů 

žáků ke školním předmětům.

Psychologická vzdálenost, postoje, construal level theory.

Psychometrické vlastnosti metody Child Behavior Chec-
klist u klinického souboru

Urbánek, T., Čermák, I., Štěpánek, P., Schmidtová, J.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Příspěvek je věnován analýze validity a reliability dotazníku Child Behavior Checklist 

autora Thomase M. Achenbacha. Jde o metodu zjišťující jedenáct subškál, syndromů 

převážně patologického chování a prožívání dětí a mladistvých. Data byla získána od 

132 dívek, psychiatrických pacientek ve věku 12-18 let, z nichž mnohé byly vystaveny 

domácímu násilí a zneužívání. Byla provedena analýza vnitřní konsistence jednotlivých 

škál, faktorové analýzy a analýzy dokládající empirickou validitu jednotlivých subškál.

Child Behavior Checklist, psychometrické charakteristiky, trauma.

Grantová podpora: Grant GA ČR

Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání u osob se 
sluchovým postižením

Švecová, V.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických 

studií

Příspěvek s názvem „Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání u osob se slucho-

vým postižením“ představí výsledky výzkumného šetření, které si klade za cíl zjistit, 

jaké psychosociální aspekty se podílejí na průběhu studia studentů se sluchovým po-

stižením. Konkrétně se jedná o zátěžové faktory, které jsou spojené s průběhem studia, 

o pocity, se kterými je studium na vysoké škole spojeno, nebo o problémy, které se 

mohou objevovat během studia ze strany vyučujících. Rovněž se výzkumné šetření za-

měřuje na to, jak rodinné zázemí ovlivňuje úspěšnost studia na vysoké škole, nebo zdali 

se student cítí být integrován mezi slyšící vrstevníky. Cílovou skupinou jsou studenti 

vysoké školy, nebo její absolventi, kteří mají sluchové postižení. Jako výzkumná meto-

da bude použit polostrukturovaný rozhovor.

Psychosociální aspekty; sluchové postižení; terciární vzdělávání.

Resilience u adolescentů v nízko-prahových zařízeních 
pro děti a mládež 

Štefková, I.1, Dolejš, M.2

Katedra pedagogiky FF UK, NEPOSEDA1, Katedra psychologie, FF UP Olomouc2

Hlavním výzkumným cílem bylo vymezit klíčové osobnostní charakteristiky resilience 

u dospívajících klientů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a provázat je s 

vhodnými intervencemi. Využili jsme vlastní překlad dotazníku Škály resilience pro 

děti a adolescenty (Prince-Embury, 2007). Dalším cílem bylo ukázat, jak lze na základě 

práce s administrací dotazníku rozvíjet resilienci. Uskutečnili jsme první výzkum resi-

lience v nízkoprahových zařízeních 

 pro děti a mládež, který využíval rovněž kvantitativní metodologii a zaměřoval se pří-

mo na výpovědi klientů. Výzkumný soubor po vyčištění dat tvořilo 451 respondentů z 

39 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Výzkumný soubor pro případové studie 

tvořilo 5 klientů. Většina klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež skórovala 
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Driving You Mad: A comparison of the three anger-
inducing interventions

Miroslava Galasová

Ústav experimentálnej psychológie, CSPV SAV

We can elicit emotions through various methods. However, not all of them are equa-

lly successful. I verified the effectiveness of the three interventions inducing anger — 

imagery, situational procedure, and recall (N = 364). Moreover, I expected emotio-

nal intelligence (EI) and empathy might affect the interaction between the interventi-

ons and experienced anger. The results showed a significant difference in the mean le-

vels of anger depending on the intervention while controlling for EI and empathy. The 

most effective intervention was imagery. Moreover, EI appeared as a significant pre-

dictor of experienced anger after interventions. Verifying the effectiveness of anger in-

terventions and understanding their predictors are beneficial for researchers who want 

to use reliable tools.

APVV-16-0153 Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie

Genetická modifikácia – benefit pre planétu, riziko pre 
človeka?

Mária Šuľová1, Miroslav Popper2

1Institute for Research in Social Communication, Slovak Academy of Sciences

2Institute of Applied Psychology, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius 

University in Bratislava

Svetová populácia narastá, čím rastie aj väčší dopyt po potravinách. Prírodné zdroje sú 

limitované, s čím súvisí snaha pretvoriť tradičnú výrobu potravín na účinnejší a udr-

žateľnejší systém. Potenciálne riešenie tohto problému predstavuje genetická modifi-

kácia, ktorá prináša prevrat v spôsoboch pestovania či udržateľnosti výroby potravín. 

Z hľadiska vnímania potenciálnych rizík a benefitov, sú geneticky modifikované orga-

nizmy (GMO) celosvetovo kontroverznou témou. Spoločnosť čelí nízkej miere infor-

movanosti o tom, aké prínosy poskytujú, ale aj aké negatívne dôsledky môžu spôsobiť. 

Cieľom nášho príspevku je zhrnutie najčastejších faktorov vplývajúcich na vnímanie ri-

zík a benefitov GMO, ako aj poskytnutie prehľadu ich akceptácie naprieč kontinentmi.

Není stres jako stres? Hledání souvislostí mezi stresem  
a akademickým stresem u vysokoškolských studentů

Eva Sedláková1, Lucie Křeménková2, Jana Kvintová2

1Pedagogická fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci,  

Ústav pedagogiky a sociálních studií

2Pedagogická fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci,  

Katedra psychologie a patopsychologie

Akademický stres je psychologický konstrukt vycházející z konceptu obecného stre-

su, přičemž je úzce provázán s univerzitním prostředím a ovlivňuje duševní pohodu 

studentů (a dalších aktérů působících na akademické půdě), stejně jako i atmosféru a 

případně i klima daného prostředí. Akademický stres lze chápat jako nadměrnou zá-

těž, nebo požadavky kladené na aktéry v akademickém prostředí, které přesahují jejich 

schopnost se s nimi vyrovnat. Ačkoliv je téma akademického stresu již relativně známé, 

a to i ve vazbě na souvislosti s dalšími proměnnými, stále není dostatek studií, které by 

se zaměřovaly na vzájemné souvislosti mezi obecným stresem a stresem v akademic-

kém prostředí. Záměr této studie proto směřuje právě do této oblasti.

Otázka potřeby supervize/intervize u školních 
psychologů

Veronika Fajkusová

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Příspěvek představuje výsledky výzkumu mapujícího četnost a podobu supervize u 

školních psychologů. Zapojilo se do něj 60 školních psychologů. Supervizi využívalo 40 

% respondentů. Nejčastěji se jednalo o skupinovou formu a většinou nepravidelně. Z 

analýzy vyplynulo, že 89 % psychologů bez supervize o ni má zájem. Nepotvrdilo se, že 
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v případě škály zvládání a uspokojivých vztahů níže a v případě emoční reaktivity výše 

než americký populační průměr. Toto rozložení v naměřených hodnotách odpovídalo 

nespecifické skupině, která byla v americké standardizační skupině v péči odborníků 

na psychické zdraví. Hlavní přínos používané dotazníkové metody vnímáme především 

v oblasti individuální práce s klienty. Škály resilience pro děti a adolescenty umožňují 

identifikovat jednotlivé protektivní a rizikové faktory na mikroúrovni jedince. Většina 

pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež přitom umí efektivně vy-

hodnotit protektivní a rizikové faktory na mezoúrovni a makroúrovni. Propojení všech 

těchto ekosystémových úrovní, umožní realizovat velmi efektivní intervence.

Resilience, adolescence, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Grantová podpora: studentský grant FF UP

Sociální konstrukce rurality české vesnice 

Závrská, V.

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

V příspěvku představím výsledky kvalitativní studie rurality české vesnice. Studie vznik-

la v rámci doktorského studijního programu. Jejím základním východiskem je chápání 

venkova jako mnohosti sociálních prostorů (např. Keith Halfacree 2006, 2007, John 

McDonagh 1998, Andy Pratt 1996). Rozmanitost venkova lze zkoumat zaměřením na 

každodennost, ve své studii se na každodennost zaměřuji prostřednictvím dramatur-

gického přístupu Ervinga Goffmana a konceptu „performing rurality“ Tima Edensora 

(2006). Venkov tak interpretuji jako různorodá představení aktérů odehrávající se na 

různých rurálních jevištích. V příspěvku uvedu závěry studie, jejímž hlavním záměrem 

bylo zjistit, jakými procesy sociální konstrukce utvářejí ruralitu české vesnice její akté-

ři, specificky pak, jak ruralitě její aktéři rozumějí, jaké představy s rurálním konstruují, 

ale také jakým způsobem v rurálním prostředí jednají. Studie je součástí odborné dis-

kuse o rozmanitosti venkovského prostoru.

Ruralita, sociální konstrukce, česká vesnice.

Sociálne vplyvy na individuálne rozhodovanie: príklad 
vakcinácie 

Masaryk, R.

Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied 

Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Štúdie v oblasti usudzovania a rozhodovania (Judgement And Decision Making, JDM) 

často skúmajú rozhodovanie mimo sociálneho kontextu, napriek tomu, že v prirodze-

ných podmienkach prebieha značná časť rozhodovania v skupinách a s ohľadom na 

širší sociálny kontext. Už klasické štúdie sociálnej psychológie ukázali, že nielen pri 

skupinovom, ale aj pri individuálnom rozhodovaní nás ovplyvňujú ostatní. V príspevku 

sa budeme venovať niektorým faktorom sociálneho vplyvu, so špecifickým dôrazom na 

nás výskum rozhodovania v oblasti vakcinácie detí. Túto tému sme skúmali metódou 

fókusových skupín  (8 skupín, N=76), v ktorých sme sa zamerali hlavne na proces roz-

hodovania a čo všetko vstupuje do hry u rodičov a budúcich rodičov pri rozhodovaní. 

Výsledky naznačujú významný vplyv komunikácie lekárov a zásadný vplyv sociálnych 

sietí, ale aj značný význam diskurzu odmietania umelých intervencií a nedôvery voči 

farmaceutickému odvetviu. Konceptu vakcinácie navyše rodičia často nerozumejú, 

keďže je pomerne kontraintuitívny. Všetky tieto faktory často vedú k odmietaniu vak-

cinácie.

Sociálny vplyv, rozhodovanie a usudzovanie, vakcinácia, fókusové skupiny.

Grantová podpora: VEGA 2/0154/13

Spánková obrna - horor ve Vaší posteli 

Lišková, M., Janečková, D., Bušková, J.

Národní ústav duševního zdraví

Cílem studie bylo zmapování výskytu a prediktivních faktorů spánkové obrny u stu-

dentů českých vysokých škol. Spánková obrna se řadí mezi REM parasomnie a je defi-

nována jako nemožnost volního pohybu při usínání nebo při probouzení se ze spánku. 

Průzkumu se zúčastnilo 606 studentů českých vysokých škol, kteří zažili alespoň jednu 

epizodu spánkové obrny. Tito participanti vyplnili pomocí internetového dotazování 

dotazníky zaměřené na deskripci spánku a epizod spánkové obrny (frekvenci, trvání,…), 

dále baterii dotazníků zahrnující Dotazník hranic osobnosti (BQ18), Dotazník absorp-
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by hlavní příčinou nedostatku supervize byly finance. Práce ukázala, že školní psycho-

logové často fungují na školách, jako interní supervizoři pro učitele.

Overovanie novozostavenej Intervencie SSS-P 
(Intervencia zameraná na zvyšovanie súcitu a sebasúcitu 
a znižovanie negatívneho prežívania seba a ostatných)

Nikoleta Kuglerová

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Mlynské luhy 4,  

821 05 Bratislava

Výskum skúma efektivitu Intervencie SSS-P zameranej na zvyšovanie súcitu a se-

basúcitu u študentov. Intervencia pozostáva z krátkych, už existujúcich cvičení dlhodo-

bých intervencií. Vzorku tvorí 58 študentov, náhodne rozdelených do 2 experimentál-

nych skupín a jednej kontrolnej. Z dôvodu pandémie sa celý výskum presunul do on-

line prostredia. Počas 4 týždňov obe experimentálne skupiny absolvovali intervenč-

ný program a kontrolná skupina sa nezúčastnila žiadneho z cvičení. Dáta sme zbiera-

li prostredníctvom online dotazníkov pred a po absolvovaní intervencie. Úroveň súcitu 

sa u študentov po absolvovaní intervenčného programu zameraného na súcit význam-

ne zvýšila a rovnako sa zvýšila aj úroveň sebasúcitu. Novozostavený krátkodobý inter-

venčný program SSS-P sa ukázal ako efektívny a použiteľný.

VEGA 1/0075/19

Podpora vedeckého myslenia ako spôsob redukovania 
epistemicky nepodložených presvedčení a dezinformácií

Viktória Sunyík, Vladimíra Čavojová

Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied 

SAV

V príspevku prezentujeme výskumný zámer dizertačnej práce, ktorej hlavným ci-

eľom je experimentálne overenie účinnosti intervencie zvyšujúcej vedecké myslenie 

na redukciu epistemicky nepodložených presvedčení (ďalej ENP) a dezinformácií. 

Medzi najčastejšie ENP patria konšpiračné, pseudovedecké a paranormálne presved-

čenia. Vedecké myslenie je špecifická zručnosť a jedna zo zložiek vedeckej gramotnosti. 

Súvisí s nižšou náchylnosťou podliehať ENP preto je zmysluplné zaoberať sa spôsobmi 

jeho podpory, ktoré neboli doteraz dostatočne experimentálne overované. Výskumnou 

vzorkou budú stredoškolskí a vysokoškolskí študenti pedagogických smerov, keďže 

práve budúci učitelia majú možnosť osvojené zručnosti vedeckej gramotnosti odovzdá-

vať svojim žiakom a študentom.

VEGA 2/0053/21 Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným 

spoločenským otázkam

Postoje voči ľuďom so psychickými poruchami 
a poruchami správania na slovensku a v česku: 
prehľadová štúdia

Henrieta Ševčíková Barbara Lášticová

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Cieľom predkladaného príspevku je identifikovať a zosumarizovať výskumy z oblasti 

postojov voči ľuďom so psychickými poruchami a poruchami správania na Slovensku 

a v Česku. V prvej časti príspevku predkladáme vymedzenia pojmov a teoretické poza-

die skúmania postojov. Zadaním kľúčových slov do databáz ProQuest, Web of Science 

a Google Scholar sme identifikovali štúdie (n=70 763) zaoberajúce sa problematikou 

postojov voči psychickým poruchám a poruchám správania. V ďalšej časti príspevku 

predkladáme a sumarizujeme prostredníctvom PRISMA FLOW DIAGRAM plnotex-

tové empirické štúdie (n=49 709) identifikované z databáz. Neskôr pracujeme už len s 

vyhovujúcimi štúdiami (n=9). Na záver zhŕňame naše zistenia a snažíme sa diskutovať 

o možných nedostatkoch v rámci skúmania postojov v týchto krajinách.

VEGA 2/0127/19
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ce (MODTAS), Škálu disociativních zkušeností – zkrácenou verzi (DES-T), Beckovu 

sebeposuzující škálu depresivity pro dospělé (BDI-II) a Dotazník na měření úzkosti a 

úzkostlivosti (STAI). Výsledky ukázaly jako nejvýznamnější prediktivní faktor četnosti 

výskytu spánkové obrny přítomnost nočních můr ve spánku (OR=1,6). Nejvýznamněj-

ším prediktivním faktorem intenzity strachu při spánkové obrně je přítomnost snů ve 

spánku (OR=3,9). Dále jsme zjistili, že spánkovou obrnou trpí častěji ženy (p=0,05), a 

že jedinci dosahující vyššího skóre v dotazníku BQ 18 vykazují vyšší frekvenci epizod 

spánkové obrny, které hodnotí jako příjemné (p=0,001). Spánková obrna doprovázená 

halucinacemi se vyskytovala s větší pravděpodobností mezi jedinci, kteří skórovali vyš-

šími hodnotami v dotazníku MODTAS  (p=0,05). Tato práce slouží jako pilotní studie 

pro navazující výzkumy, které budou zahrnovat i využití zobrazovacích metod.

Spánková obrna, výskyt, prediktivní faktory, studenti vysokých škol.

Grantová podpora: 1Tato publikace vznikla v rámci projektu „Národní ústav duševního 

zdraví (NUDZ)“, registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0078, financovaného z Evrop-

ského fondu regionálního rozvoje.2Tato publikace vznikla v rámci projektu „PRVOUK 

P34“.

Spolupráca školského psychológa a školského sociálneho 
pracovníka 

Šimonová, V.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Kate-

dra sociálnej práce a sociálnych vied

V niektorých krajinách patria medzi nepedagogických pracovníkov školy nielen škol-

skí psychológovia ale aj školskí sociálni pracovníci. Komunikujú s rodičmi a ponúkajú 

zdroje pomoci rodinám, ktoré zažívajú ťažkosti. Spolupracujú s miestnymi štátnymi 

aj neštátnymi subjektmi, udržiavajú kontakty s ďalšími externými odborníkmi, odb-

remeňujú učiteľov a vedenie škôl. Bez nich sú školy v nevýhode. Je však potrebné po-

rozumieť tomu ako spoločne títo dvaja profesionáli v jednej škole fungujú, dopĺňajú 

sa, spolupracujú, ako sú rozdelené ich kompetencie, práva aj povinnosti. Zámerom 

príspevku je poukázať na to, že školský sociálny pracovník nemá byť súperom alebo 

náhradou školského psychológa, práve naopak, obaja odborníci poskytujú tak pedago-

gickým pracovníkom, ako aj žiakom a ich rodinám profesionálne služby vo vzájomnom 

súznení. Cieľom príspevku je skúmať vzťah medzi školským sociálnym pracovníkom a 

školským psychológom so zameraním sa na ich činnosť v rámci primárnej prevencie. 

 Ako metóda skúmania bola zvolená obsahová analýza textov. Vybrané texty definujú, 

podmieňujú a ovplyvňujú úlohy a kompetencie týchto dvoch odborníkov, ktorí môžu 

pracovať na jednej škole vo vybraných krajinách.

Školský psycholog, školský sociálny pracovník, školské prostredie, rodinné prostredie, 

sociálno-patologické javy.

Srovnání vybraných osobnostních a skríningových dotaz-
níků využitelných v prevenci rizikového chování – zkuše-
nosti z výzkumné praxe

Charvát, M.

Katedra psychologie, FF UP Olomouc

Obsahem příspěvku je srovnání vybraných osobnostních a skríningových dotazníků 

určených pro děti a mládež. Konkrétně půjde o české verze těchto metod: HSPQ - 

Osobnostní dotazník pro mládež, SURPS - Škála osobnostních rysů představující rizi-

ko z hlediska užívání návykových látek a POSIT - Skríningový dotazník pro dospívající 

zaměřený na problémové oblasti. Srovnávány budou nejen vybrané psychometrické 

ukazatele ale také jiné důležité vlastnosti vybraných metod. Autor se pokusí podělit o 

své zkušenosti s použitím těchto metod v aplikovaném výzkumu prevence rizikového 

chování adolescentů. Dlouhodobým záměrem autora je hledání optimálního (tj. dosta-

tečně citlivého, úsporného a přesného) nástroje využitelného ve školství k zachycení 

rizikových predispozic či faktorů zvyšujících pravděpodobnost zapojení adolescenta do 

některé z forem rizikového chování.

Primární prevence, rizikové chování, POSIT, HSPQ, SURPS.

Škála motivácie voľby učiteľského povolania SMVUP II

Tomšík, R.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Motivácia pri voľbe výkonu učiteľského povolania je veľmi dôležitým predmetom sk-



58 59

Predictors of passionate love  in long-term romantic 
relationships

Eva Klanduchová

Fakulta psychológie, Panuerópska vysoká škola

The purpose of the study was to examine possible predictors of passionate love in long-

-term romantic relationships. The study sought to understand and explore specific va-

riables and its association with and predictive strength for Passionate love (assessed 

by the Passionate Love Scale; Hatfield, Sprecher, l986). Our research followed corre-

lational, quantitative, non-experimental design, research sample consisted of 147 par-

ticipants. We found that 47.8 per cent of variance of Passionate love can be explained 

by regression model, which includes following variables: Enjoying Time Together, 

Sexual Attraction, Jealousy, Relationship Happiness and Relationship Satisfaction. 

Relationship Happiness, Relationship Satisfaction and Enjoying Time Together are 

moderate predictors of Passionate love.

Princezna se zlatou hvězdou na čele:  
Teorie pohádky - psychoanalytické hledisko

Lenka Vídršperková

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie

Na pohádky a sny lze optikou psychoanalýzy nahlížet jako na modality, skrze které 

se projevuje nevědomí. Podle teorie Gézy Róheima jsou pohádky sociální transforma-

ce individuálních snů, obecněji lze v pohádkách a snech nalézt řadu formálních, obsa-

hových i dalších podobností, které mohou odkazovat na příbuznost obou modalit. Na 

pohádce Boženy Němcové Princezna se zlatou hvězdou na čele bude představen mož-

ný způsob zkoumání pohádek z psychoanalytického hlediska a některé teorie pohá-

dek: důraz bude kladen na psychoanalytickou teorii Gézy Róheima a teorii současné iz-

raelské psychoanalytičky Ravit Raufman, která pojednává o významu pohádky Dívka 

v truhle, která je obsahově příbuzná s pohádkou Princezna se zlatou hvězdou na čele.

Proaktívne zvládanie u študentov rôznych odborov

Miriama Hudáková

Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre

Cieľom štúdie bolo zistiť rozdiely v koncepcii proaktívneho zvládania záťaže u štu-

dentov rôznych odborov stredných škôl. Výskumnú vzorku tvorilo 129 študentov (58 

chlapcov, 68 dievčat, 3 neudali pohlavie) štyroch typov stredných škôl. Išlo o študen-

tov gymnázia, obchodnej akadémie, strednej zdravotníckej školy a strednej odbornej 

školy vo veku 17 až 20 rokov (M=17,6; SD=0,67). Na meranie proaktívneho zvláda-

nia sme použili slovenskú verziu Proactive coping inventory (PCI) upravenú pre ado-

lescentov. Zistili sme štatisticky signifikantné rozdiely v proaktívnom zvládaní medzi 

študentmi skúmaných štyroch typov stredných škôl. Výsledky porovnania štyroch ty-

pov stredných škôl po dvojiciach v jednotlivých stratégiách zvládania (v rámci proak-

tívneho zvládania) diskutujeme v príspevku.

Přesvědčení o připravenosti budoucích asistentů 
pedagoga v kontextu copingových strategií, vzdělání

Justýna Dočkalová

Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

V českém školství roste počet asistentů pedagoga, zejména v základních školách. Tuto 

profesi může vykonávat osoba s různým typem vzdělání. Asistent pedagoga je v užším 

kontaktu s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jaké strategie zvládání stresu 

asistenti pedagoga používají? Existuje souvislost mezi přesvědčením o svých zdatnos-

tech u budoucího asistenta pedagoga s jeho dosaženým vzděláním a dle jeho copingo-

vých strategiích?
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úmania v pedagogike, ako aj príbuzných vedách. Motivácia,  konkrétne jej typ, ovplyv-

ňuje rad iných faktorov výkonu povolania budúceho pedagogického zamestnanca. 

Vzhľadom na to, že na našom území absentuje validný nástroj na skúmanie typov 

motivácie voľby učiteľského povolania pre budúcich učiteľov, inšpirovaní empirický-

mi poznatkami bola nami skonštruovaná „Škála motivácie voľby učiteľského povola-

nia“ SMVUP (reedícia: SMVUP I). Našou snahou je tento nástroj zdokonaľovať tak, 

aby jeho vnútorná reliabilita bola vysoká a stabilná. Reliabilitu nástroja sme overili 

na vzorke študentov regionálneho školstva a výsledkom je pevná štruktúra SMVUP 

modelu, pozostávajúca z ôsmich subškál, ktorá nám umožňuje efektívne zisťovať typy 

motivácie výberu učiteľského povolania.

Učiteľ, typ motivácie, voľba povolania, učiteľská profesia, pedeutológia.

Špecifiká rizikového správania dospievajúcich vo veku 10 
až 15 rokov ohrozených sociálnou exklúziou

Čerešník, M.

Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Konš-

tantína Filozofa v Nitre

V príspevku prezentujeme výsledky komparačnej analýzy rizikového správania dospie-

vajúcich, u ktorých predpokladáme relatívne nízke riziko problémového správania a 

tých, ktorí sú ohrození sociálnou exklúziou. Vychádzame z predpokladu, že nedostatoč-

ná saturácia potrieb dospievajúcich žijúcich v podmienkach sociálnej exklúzie je riziko-

vých faktorom, ktorý môže viesť k vyššej produkcii problémového správania. V analýze 

sa okrem kvantifikácie rozdielov zameriavame aj na ich špecifikáciu, tzn. snažíme sa 

odpovedať na otázku, v ktorých prejavoch problémového správania sú dospievajúci žij-

úci v podmienkach sociálnej exklúzie rizikovejší ako intaktná populácia. Ako výskumný 

nástroj sme použili dotazník VRSA (Výskyt rizikového správania adolescentov), ktorý 

je slovenskou modifikáciou pôvodného českého dotazníka VRCHA (Výskyt rizikového 

chování u adolescentů), ktorý vznikol v autorstve Dolejš, Skopal (2013). Výskumnú 

vzorku predstavuje 132 dospievajúcich z podmienok sociálnej exklúzie a 1573 dospie-

vajúcich z prostredia bez takéhoto znevýhodnenia. Výsledky analýzy poukazujú na to, 

že sociálne exkludovaní dospievajúci sú skutočne rizikovejšou populáciou, avšak nie vo 

všetkých sledovaných prejavoch rizikového správania.

Sociálna exklúzia, rizikového správanie, dospievajúci.

Štruktúra motivácie IT zamestnancov vybranej spoloč-
nosti v jej troch medzinárodných pobočkách (prípadová 
štúdia) 

Budzáková, M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Dizertačná práca sa venuje skúmaniu motivácie IT zamestnancov nadnárodnej spoloč-

nosti v jej troch pobočkách: Slovensko, Česká republika a India.\nV úvodnej časti sa 

uvažujeme nad významom práce, a zaoberáme pracovnou motiváciou, najmä Herzber-

govou motivačnou teóriou. Nadnárodné korporátne spoločnosti presunuli vďaka glo-

balizácii a digitalizácii svoje pobočky do rozvíjajúcich sa trhov – v práci sa venujeme 

kontextu globálneho trhu práce. Kultúrne odlišnosti medzinárodnej pracovnej sily na-

črtávame cez Hofstedeho dimenzie.\nŠtruktúru motivácie IT zamestnancov skúmame 

pomocou dotazníka Motivácie k výkonu (LMI) a Kollárikovho dotazníka motivačnej 

orientácie.\nV práci analyzujeme podobnosti a rozdielnosti motivácie k výkonu a mo-

tivačnej orientácie zamestnancov v skúmaných krajinách, hlavné zdroje pracovnej mo-

tivácie IT zamestnancov v jednotlivých krajinách a vzťahy medzi motiváciou k výkonu 

a motivačnou orientáciou.\nVýsledky výskumu bude nadnárodná spoločnosť aplikovať 

pri tvorbe motivačných stratégii v jednotlivých krajinách.

Štruktúra motivácie, IT zamestnanci, globálny trh práce.

Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním 
svatého grálu a objevováním kola 

Mareš, J., Lukas, J.

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta MU

Diskusní příspěvek se zaměřuje na akuální a populární téma tacitních znalostí za-

čínajících vyučujících. Tacitní znalosti (Šíp, Švec, 2013) ve spojení s tématem výuky 

představují konceptualizaci vycházející z původního Polanyiho konceptu (1958). Tato 

koncepce je lákavou možností uchopit osobní, vebálně neuchopitelnou, procedurálně 

zamřenou a obtížně sdělitelnou zkušenost (knowledge) a odlišuje ji od znalosti expli-
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Psychologická analýza akcentací charakteru  
u respondentů vyznávajících okultismus

Vladislav Shestakov, Gabriel Kňažek

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Příspěvek pojednává o psychologické analýze akcentací charakteru u respondentů vy-

znávajících okultismus. Práce řeší výzkumný problém týkající se tvrzeni, že lidé, kte-

ří se zaměřili na subjektivní spiritualitu a méně se zajímali o religiozitu, měli sklon 

k určitým osobnostním rysům a mají tendenci věřit v řadu alternativních myšlenek. 

Provedeným výzkumem jsme zjistili, že z celkového počtu respondentů 90 osob, 86 

respondentů mají zdůrazněné rysy anebo sklon k některým akcentacím charakterů. 

Provedený výzkum potvrdil názor vyjádřený autorem Šramem (2017) ohledně respon-

dentů, kteří se zaměřili na subjektivní spiritualitu a méně se zajímali o religiozitu, po-

dle čeho mají tendenci věřit v řadu alternativních myšlenek, jakož psychokineze, rein-

karnace, astrologie, čarodějnictví a psychické síly.

IGA_FF_2020_005

Riziká vzniku adaptačných ťažkostí žiakov na prahu 
vzdelávania 

Radka Teleková

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Na prahu vzdelávania je konkretizovaný začiatok novej edukačnej reality. Prítomné 

zmeny môžu byť pre začínajúceho školáka zdrojom záťaže. Vo všeobecnosti sa na pra-

hu vzdelávania objavuje stres, neistota a strach. Zvládnutie novej situácie predpokladá 

dostatočnú prípravu a podporu, bez ktorých sa môže objaviť školská neúspešnosť a ťaž-

kosti v období adaptácie. Existencia zmien vo vzájomnej interakcií podmieňuje viaceré 

príčiny adaptačných ťažkostí žiaka na prahu vzdelávania. Cieľom príspevku je teoretic-

ky popísať aktuálny stav poznania zmien, s ktorými je žiak konfrontovaný na prahu vz-

delávania v kontexte vzniku adaptačných ťažkostí. K súčasným pedagogickým výzvam 

patrí aj pozitívna mobilizácia žiaka na prahu vzdelávania a systematizácia starostlivos-

ti o deti v prechodnom období.

Grant: V / 17/2020 Názov grantu: Adaptačné ťažkosti žiakov na začiatku školskej do-

chádzky – ich príčiny a prejavy

Rozdiely v interných faktoroch reziliencie u študentov 
základnej a strednej školy

Lenka Abrinková1, Marcela Štefaňáková2

1Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

2Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra 

pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

Reziliencia a jej faktory sú kľúčovými premennými v pozitívnom vývine adolescen-

tov, preto cieľom príspevku je skúmať rozdiely v interných faktoroch reziliencie (IFR) 

vzhľadom na typ školy a rod. Výskumnú vzorku tvorilo 515 študentov: 58% deviatakov 

základných škôl (ZŠ) (priemerný vek = 14.49; SD = 0.66) a 42% prvákov stredných škôl 

(SŠ) (priemerný vek = 15.21; SD = 0.78). IFR boli skúmané škálou sebaúcty a sebakont-

roly. Dvojvchodná MANOVA IFR preukázala štatisticky významné rozdiely v sebakon-

trole a v sebaúcte v prospech študentov ZŠ. Dievčatá vykazujú nižšiu úroveň sebaúcty a 

sebakontroly. Z výsledkov vyplýva, že u prvákov na SŠ dochádza k významnému pokle-

su IFR oproti deviatakom na ZŠ, významnejšie u dievčat ako u chlapcov.

vvgs-2019-1074, APVV-15-0662, VEGA 1/0371/20

Rozhodovanie o budúcom štúdiu počas pandémie 
Covid-19

Nikola Šábíková, Radomír Masaryk

Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita 

Komenského v Bratislave

Koncom roka 2020 nebolo možné realizovať veľtrhy škôl či DOD ako po minulé roky. 

Môže za to vírus, ktorý obmedzil nielen uchádzačom získať informácie, no i samotným 

školám ich vlastnú prezentáciu. Kladieme si preto otázku, ako ovplyvnila pandémia 
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citní, která je též osobní a vztažená k vnějšímu prostředí, ale je sdělitelná. Příspěvek 

se zamýšlí nad výhodami a nevýhodami této konceptualizace a snaží se nabídnout i 

další možnosti konceptualizace (rané) profesní zkušenosti vycházející z poznatků a 

konstruktů kognitivní psychologie s cílem posílit profesní (sebe)reflexi začínajících 

vyučujících.

Tacitní znalosti, výuka, psychologická gramotnost.

Terapeutické skupiny ve Středisku výchovné péče 

Mazák, J.

Středisko výchovné péče Svitavska Alfa

Autor bude srovnávat dva druhy terapeutických skupin vedených ve Středisku výchov-

né péče (SVP) Svitavska Alfa. Jedna skupina je klasická 1,5 hodiny trvající skupina 

pro rezidenty, resp. stacionární děti SVP. Druhá, s názvem Cesta, vyplynula z projektu 

města pro delikventy do 15 let věku podle paragrafu 93 odstavec 1d (podle zákonu o 

soudnictví ve věcech mládeže; č. 218/2003 Sb.). Tato zahrnuje i pracovní, zážitkové 

a edukativně-formativní aktivity. V příspěvku autor srovná tyto dvě odlišné skupiny 

s vyzdvihne benefity, které přináší pro děti s poruchami chování, děti sociálně znevý-

hodněné, aj.

Terapeutické skupiny, porucha chování, zážitková pedagogika.

Tranzitorní momenty v životě dítěte  - z praxe k teorii a 
zpět

Hoskovcová, S.

Katedra psychologie, FF UK

V návaznosti na dlouhodobě sledované téma vývoje psychické odolnosti jsme se v rám-

ci čtyřletého projektu zaměřili na sledování dětí v přechodových momentech jeho ži-

vota, které v našem kulturním okruhu představují přechody mezi jednotlivými stupni 

vzdělávání. Školská praxe vedla v posledních letech k zavádění adaptačních programů 

v reakci na vnímanou potřebu moderovat přechod dítěte z jednoho typu vzdělávání do 

druhého. V našem výzkumu sledujeme, zda jsou naše představy o proměnách během 

přechodu oprávněné, jaká jsou očekávání dětí vzhledem ke změnám a jak se do pro-

žívání změn promítají některé osobnostní charakteristiky. V závěru bych ráda vnesla 

do diskuse možnosti zavádění poznatků základního výzkumu do školské praxe. Uvedu 

některé konkrétní příklady úspěšných i neúspěšných pokusů o implementaci do praxe 

z dřívějších výzkumů. Bude popsána cesta „shora“ i „zdola“.

Variabilita srdcového rytmu (HRV) pri psychosociálnom 
strese

Rajčáni, J.

Katedra Psychológie, Filozofická fakulta UK

Variabilita srdcového rytmu (HRV) je jedným z často používaných biomarkerov ak-

tivácie autonómneho nervového systému. V prezentovanom psychofyziologickom 

výskume, sledujeme HRV v stresovej situácii u vysoko úzkostlivých osôb a osôb s aler-

gickým ochorením. V oboch skupinách, na základe aktuálneho výskumu dochádza k 

dysregulácii stresovej reakcie na neuroendokrinnej úrovni, čo sa môže prejaviť aj v 

kardiovaskulárnej oblasti, reprezentovanej srdcovou frekvenciou (HR) a variabilitou 

srdcového rytmu (HRV). Situáciu akútneho stresu sme vytvorili pomocou PSST (psy-

chosociálny stresový test), ktorý simuluje verejné vystúpenie pred komisiou v spojení 

s vedomostnými a aritmetickými úlohami. V štúdii s 29 probandami, porovnávame 

časové (time-domain) a frekvenčné (frequency-domain) aspekty HRV počas relaxu a 

PSST, na základe miery úzkostlivosti meranej STAI, a výskytu alergického ochorenia. 

Z porovnávaných HRV dát tiež počítame s pomerovými hodnotami stres/relax, ktoré 

môžu bližšie odzrkadľovať pozorované zmeny. V závere prezentujeme hlavné zistenia 

a implikácie pre ďalší výskum. 

Stres, psychosociálny stresový test, variabilita srdcového rytmu, úzkostlivosť, alergia.

Grantová podpora: Táto štúdia bola podporovaná projektom Vega č. 1/1110/12 a Agen-

túrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0496-12

Viďme neviditeľné aneb divadlo hrá šikanu

Bednárová, L. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav speciálně pedagogických studií
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Covid-19 proces výberu školy, pričom sa opierame o sériu individuálnych rozhovorov s 

pracovníkmi/čkami marketingového oddelenia našej univerzity. Ukazuje sa, že univer-

zita sa zmenenej situácii dokázala prispôsobiť pomerne úspešne, pričom hlavnými vý-

zvami sú skúsenosti externých organizátorov elektronických DOD, ako aj potreba roz-

siahlej internej komunikácie so zástupcami jednotlivých fakúlt. Výhodou však je, že 

niektoré postupy elektronického DOD, ktoré si univerzita nútene vyskúšala a osvojila, 

budú použiteľné aj po odznení akútnej vlny pandémie.

VEGA č. 1/0641/19 Rozlišovanie dôveryhodnosti správ u žiakov stredných škôl: vzťah 

konšpiračných presvedčení, vedeckej gramotnosti a autoritárstva  

Sebaúčinnosť a self-mastery vo vzťahu k ťažkostiam 
s kariérovým rozhodovaním u študentov pred druhou 
smerovou voľbou

Katarína Baňasová1, Peter Tóth2

1Ústav aplikovanej psychológie, FSVaZ, UKF Nitra

2Katedra psychologických vied, FSVaZ, UKF Nitra

Výskum sa zameriava na metakognitívne faktory (Peterson, Sampson, Reardon; 1991), 

a to na sebaúčinnosť a self-mastery vo vzťahu k ťažkostiam v kariérovom rozhodovaní. 

Vzťahy sledujeme vzhľadom na úroveň kariérovej rozhodnutosti študentov. Výskumný 

súbor tvoria študenti gymnázií n = 116 (84 žien, 32 mužov). Na zistenie ťažkostí pri ka-

riérovom rozhodovaní bol použitý Dotazník rozhodovania  o voľbe budúceho povolania 

(Richard et al., 2007), Dotazník emocionálnych a osobnostných ťažkostí s kariérovým 

rozhodovaním (Saka, Gati, Kelly, 2008), Škála sebaúčinnosti (Jeruzalem, Schwarzer, 

1993) a Škála self-mastery (Pearlin, Schooler, 1978). Výsledky výskumu poukazujú na 

štatisticky významné vzťahy medzi rôznymi formami metakognitívnych faktorov a ťaž-

kostí s kariérovým rozhodovaním.

Strategie zvládání nudy u středoškoláků

Denisa Urbanová, Isabella Pavelková

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra psychologie

Příspěvek se věnuje problematice školní nudy a jejího zvládání u středoškolské popula-

ce. Prezentovány jsou výsledky výzkumného šetření (dotazováno bylo 520 žáků střed-

ních škol s různým zaměřením), v rámci kterého byly zmapovány a analyzovány kon-

krétní podoby zvládacích strategií využívaných žáky při nudě ve škole. Byly identifiko-

vány odlišné skupiny žákovských reakcí, z nichž některé se ukazují být z hlediska ne-

gativních důsledků nudy potenciálně maladaptivní. Jako rizikové se jeví zejména velké 

zastoupení únikových typů strategií, nízký počet výroků poukazujících na snahu kon-

struktivně s nudou bojovat a snížená schopnost uvědomovat si vlastní odpovědnost za 

prožívání nudy ve škole.

Grantová agentura Univerzity Karlovy, projekt č. 846119

Užívání sociálních sítí a sebepojetí jejich uživatelů

Lada Bubíková, Marek Malůš

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Příspěvek propojuje aktuální témata užívání sociálních sítí a sebepojetí jejich uživate-

lů, s důrazy na období mladé dospělosti a tělesné sebepojetí. V této korelační studii, ší-

řené skrze sociální sítě, byla získána data od celkem 506 respondentů (358 žen a 146 

mužů) s věkovým průměrem 24 let (min = 15, max = 57). Zaměření bylo primárně na 

sociální sítě Facebook a Instagram, u nichž jsme se uživatelů dotazovali na kvantita-

tivní i kvalitativní aspekty používání těchto sítí. Dále bylo použito celkem šest převza-

tých dotazníkových metod (například Multidimenzionální dotazník tělesného sebepo-

jetí, Basic Olomouc Body Rating nebo Self-Liking/Self-Competence Scale-Revised) a 

jedna metoda vlastní konstrukce. Hlavní výsledky této studie budou součástí prezen-

tovaného příspěvku.
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Autorka sa v príspevku orientuje na významný fenomén šikany, ktorý v narastajúcej 

miere panuje na školách. Vychádza z doposiaľ realizovaných výskumných šetrení a teó-

rie, ktorá je v praxi bezpodmienečne dôležitá, pretože prax nám hovorí AKO? a teória 

PREČO? Šikana je viditeľná hlavne pre tých, ktorí sa na nej zúčastňujú, no pre ostat-

ných zostáva skrytá. Divadlo utlačovaných tento problém nielen odkrýva a hovorí o 

ňom, ale v jednotlivých scénach odohráva skutočný príbeh jednotlivca, ktorý sa stal 

obeťou šikany.       

Divadlo utlačovaných, šikana, deti a mládež.

Výběr z uchazečů o studium psychologie – praxe a její vý-
zkum na FF UP 

Viktorová, L.

Katedra psychologie, FF UP Olomouc

„Proč chcete studovat psychologii?“ Navzdory možným představám uchazečů není 

odpověď na tuto otázku jediným, rozhodujícím kritériem při výběru budoucích ba-

kalářských studentů oboru Psychologie. Příspěvek nabízí nahlédnutí „pod pokličku“ 

přijímacího procesu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci z hlediska 

možností jeho zkvalitňování – hledání kritérií akademického úspěchu a způsobů jejich 

ověřování u tisícovky zájemců každý rok. Představeny budou průběžné výsledky šetře-

ní na datech od současných studentů a nástrahy i přednosti, s nimiž se lze setkat při 

„výzkumu vlastní (přijímací) praxe“.  

Přijímací řízení na VŠ, akademický úspěch, prediktivní validita, studium psychologie.

Vybrané biologické markery u Rosenzweigova obrázkově 
frustračního testu PFT (C-W) – pilotní studie

Krám, T. 

Katedra psychologie, FF UP Olomouc

Rosenzweigův obrázkově frustrační test ve své nově standardizované verzi PFT (C-W) 

přináší vhodně obnovený semiprojektivní testový materiál. Jednou z původních schop-

ností metody bylo sledování odlišných behaviorálních komponent agresivity. V součas-

nosti je těžiště využití PFT (C-W) v oblasti osobnosti, seberegulace, interpersonálních 

a intrapersonálních charakteristik jedince. Cílem pilotní studie bylo ověřit souvislost 

vybraných biologických markerů (např. hladiny testosteronu) a frustrační teorie agrese 

na pozadí PFT (C-W). Zkoumaný vzorek tvořila experimentální (N = 30) a kontrolní 

skupina (N = 30). Testová baterie obsahovala PFT (C-W), nově vyvinutou verzi PFT (C-

-W-F) bez projektivního potenciálu, dále dotazník agresivity Busse a Durkeeové (BDI), 

dotazník úzkosti a úzkostlivosti (STAXI) a dotazník interpersonální diagnózy (ICL). 

Statisticky jsme analyzovali dynamiku slinného testosteronu pomocí 4 odběrů v 30 

minutových intervalech. Podrobná analýza je součástí předkládaného příspěvku.

PFT, testosteron, psychodiagnostika, agrese, frustrace.

Grantová podpora: Psychologický výzkum ve vybraných společensky potřebných ob-

lastech (IGA_FF_2015_022)

Výzkum CPACT a možnosti komputační psycholingvistic-
ké analýzy textu 

Kučera, D.

Oddělení psychologie, Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jiho-

česká univerzita v Českých Budějovicích

Příspěvek se věnuje představení výzkumu CPACT (Computational Psycholinguistic 

Analysis of Czech Text), zaměřeného na využití komputační lingvistické analýzy čes-

kého textu při psychologické diagnostice komunikující osoby. Výzkum bude probíhat v 

letech 2016–2018 pod koordinací Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích na celkem čtyřech akademických pracovištích, za finanční podpory GA 

ČR (16-19087S). Příspěvek představuje design výzkumu, který je založený na propoje-

ní dvou základních technik - (1) automatizovaného systému lingvistické disambiguace 

a pozičního tagování, poskytujícího podrobná data o formálně lexikální podobě textu 

(např. jeho morfologii a syntaxi), a (2) kvantitativního psychodiagnostického testování, 

umožňujícího popsat osobnostní a interpersonální charakteristiky jedince. Projekt by 

jejich pojením mohl odpovědět na otázku, jakým způsobem komunikují lidé s určitými 

psychickými vlastnostmi a lidé preferující určitou strategii jednání (např. dominantní, 

agresivní či afiliativní). Závěry výzkumu by mohly nalézt uplatnění v celé řadě oblastí; 
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technických odborov. Výskumný súbor tvorilo 168 vysokoškolských študentov, z toho 

95 študovalo technický odbor (56,5%) a 73 spoločenskovedný odbor (43,5%). Výsledky 

korelačnej analýzy ukázali, že existuje štatisticky významný pozitívny vzťah medzi ve-

deckým myslením a kognitívnou reflexiou (rs=0,35) a negatívny vzťah medzi vedec-

kým myslením a ENP (rs=-0,44) a kognitívnou reflexiou a ENP (rs=-0,28). Študenti 

technických odborov skórovali signifikantne vyššie v teste vedeckého myslenia a 

kognitívnej reflexie a nižšie v ENP, ako študenti spoločenskovedných odborov. 

 

APVV-16-0153

Zmysel pre integritu a syndróm vyhorenia v dospelosti
Marta Popelková1, Markéta Hajduová2

1UKF v Nitre
2PN Veľké Zálužie

Príspevok analyzuje vzťah medzi zmyslom pre integritu, ako jedným z významných sa-

lutogenetických činiteľov a zložkami syndrómu vyhorenia (fyzická únava, kognitív-

na únava a emočné vyčerpanie). Ide o komparačno-korelačný výskum. Boli aplikova-

né metodiky: Shirom-Melamed Burnout Measure (Shirom A., Melamed, S. 2005) a 

Dotazník životnej orientácie (Antonovsky, A.,1987). Výskumný súbor tvorilo 101 re-

spondentov, z toho 50 lekárov vo veku od 28 do 75 rokov (26 žien a 24 mužov) a 51 in-

žinierov vo veku od 24 do 65 rokov (30 žien a 21 mužov). Výsledky preukázali negatív-

ny vzťah medzi zmyslom pre integritu a syndrómom vyhorenia v skupine inžinierov aj 

v skupine lekárov. V súbore inžinierov sme zaznamenali negatívny vzťah medzi jednot-

livými komponentami zmyslu pre integritu a zložkami syndrómu vyhoreni.

VEGA 1/0639/19

Vznik a konštrukcia experimentálnej metódy na 
skúmanie hodnotových systémov adolescentov: Škála 
mapovania hodnôt (Považanová, Dolejš, 2020)

Barbor Považanová, Martin Dolejš

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Pilotná štúdia bola zameraná na vývoj a experimentálne overenie nového psychodia-

gnostického nástroja. Cieľom štúdie bolo v prvom kole overiť novovznikajúcu dotazní-

kovú metódu - Škála mapovania hodnôt (Považanová, Dolejš, 2020). Dotazník je za-

meraný na skúmanie hodnotových systémov adolescentov. V príspevku popisujeme vý-

voj a vlastnosti, ktoré sme overili na adolescentoch v Česku a na Slovensku. Výskumný 

súbor tvorili respondenti vo veku od 11 do 19 rokov (N=232). Boli to žiaci druhého 

stupňa základných škôl a študenti stredných škôl a gymnázií. Pôvodná metóda obsaho-

vala 165 položiek, z ktorých sa analýzou zúžil ich počet na 38. Experimentálna 38 - po-

ložková verzia bude v nasledujúcich mesiacoch testovaná celorepublikovo v Česku a na 

Slovensku, čo umožní stanoviť finálnu verziu tejto škály.

IGA_FF_2020_002

Vzťah vedeckého myslenia a epistemologicky 
nepodložených presvedčení študentov technických  
a spoločenskovedných odborov

Norma Klestinová1, Jakub Lieskovský2

1Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita 

Komenského

2Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied 

SAV

Cieľom štúdie je preskúmať vzťah medzi vedeckým myslením, kognitívnou reflexiou 

a tendenciou podliehať epistemologicky nepodloženým presvedčeniam (ENP) a po-

rovnať rozdiely v skúmaných premenných medzi študentami spoločenskovedných a 
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např. v oblasti psychologie, sociologie, politologie, lingvistiky, personalistiky, příp. by 

mohly vést k vývoji systému automatizovaného vyhodnocování pravděpodobnosti vý-

skytu určitého typu osobnosti, pouze pomocí počítačové analýzy textu, bez ohledu na 

věcný obsah textu.

Psycholingvistika, komputační, diagnostika, analýza.

Grantová podpora: GA ČR 16-19087S

Výzkum zátěžových a podpůrných faktorů při práci Poli-
cie ČR s menšinami 

Vymětal, Š.

Policie ČR

V souvislosti se vzdělávacím projektem EU: Efektivní rozvoj a posilování kompetencí 

lidských zdrojů, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00005 (ESF, operační program lidské zdro-

je a zaměstnanost) realizoval odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV 

ČR výzkum zátěže a podpůrných faktorů při práci policistů s menšinami. Jedná se o 

smíšený výzkum, který se zaměřoval na konkrétní zkušenosti policistů s pachateli, pře-

stupci a obětmi trestných činů z řad etnických a národnostních menšin a specifických 

sociálních skupin. Bylo provedeno 10 skupinových diskusí, 38 hloubkových rozhovorů 

a vyhodnoceno 138 strukturovaných dotazníků.

Výzkum se zaměřil na zjišťování (a) specifik interkulturní komunikace a odlišností, (b) 

hlavních zátěžových momentů, které s nimi souvisí, (c) podpůrných faktorů (co policis-

tům pomáhá), (d) doporučení pro zlepšení praxe, (e) na odhad úrovně vlastních inter-

kulturních kompetencí policistů. Cílem výzkumu bylo také vytipovat konkrétní scénáře 

zátěžových situací, které posloužily k tvorbě metodiky a šesti edukativních videospotů, 

které budou využity v odborné přípravě policistů.

Mezi dilematické či problémové situace patřily např. konflikt v rámci romské komu-

nity, domácí násilí ve vietnamské komunitě, dopravní kontrola muslimských řidičů, 

jednání s osobami ze zemí bývalého SSSR, komunikace s vyhoštěnou osobou, práce s 

bezdomovci či toxikomany, nebo asistence při odebírání dětí ze sociálně znevýhodně-

ného prostředí.

Poptávka ze strany policistů o další vzdělávání v oblasti interkulturních specifik byla 

velmi vysoká (81% vzorku). Policisté rovněž předpokládali velký nárůst informačních 
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