SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SPOLOÈNOS
pri Slovenskej akadémii vied

PSYCHOFÓRUM
BULLETIN SLOVENSKEJ PSYCHOLOGICKEJ
SPOLOÈNOSTI PRI SAV

1/2007
Bratislava

1

ÈO NÁJDETE V TOMTO ÈÍSLE ...

NAMIESTO ÚVODNÍKA ....................................... 3 BLAHOELÁME ....................................................... 39
- Jubilujúci kolegovia v prvom polroku
SPRÁVY Z AKCIÍ ..................................................... 4
2007
- tudentské psychologické dni 2007
- Tritvrstoroèie dôstojného jubilanta
- Ïurièove dni 2006
naej psychológie
- Konferencia Citizens and resilience, the
- K jubileu náho predsedu
balance between awareness and fear.
PRIPRAVOVANÉ AKCIE ............................... 11
- 25. psychologické dni v Trenèíne
- Osobnos v kontexte kognícií,
emocionality a motivácií
- Konferencia Psychológia pre ivot
- Psychológia práce a organizácie - 2007
- Psychická odolnos a psychológia
zdravia
- Sociálne procesy a osobnos
- Ïalie pripravované akcie

OZNAMY ...................................................................... 43
Noví èlenovia SPS pri SAV
DO KNINICE ? .................................................... 44
Irvin D. Yalom: Existenciální terapie.
E.W.L. Smith: Tìlo v psychoterapii
I. Ruisel (Eds.) Múdros - inteligencia 
osobnos
METODOLOGICKÁ PRÍLOHA ................... 49

V. Doèkal: Rázcestie psychológie ...
KURZY, SEMINÁRE, VÝCVIKY ........................ 27 A. Ritomský: Je tatistická signifikancia
signifikantná?
- Akcie Inštitútu Virginie Satirovej
T. Kolárik: Metodológia a psychologická
- Terapie pevným objetím
prax
- Svetová konferencia o rodine – Praha
E. Komárik: Klasifikácia a interpretácia
2007
výskumných dát
- Diagnostika inteligencie detí
S. Jeek: Kvalita dotazování v psychologii
a dospievajúcich štandardizovanými
a sociálních vìdách
testami
D. Kováè: Diskusný príspevok
- Letné adlerovské stretnutia, III. roèník
PREH¼AD KONFERENÈNÝCH
PODUJATÍ VO SVETE A U NÁS

..........

KLUB PSYCHOFÓRUM .................................... 85
34 Novinky z Portálu

SPOMÍNAME .............................................................. 38
- prof. PhDr. Vladislav Kaèáni, DrSc.

2

NAMIESTO ÚVODNÍKA ...
Váené kolegyne, kolegovia,
na tomto mieste sme si zvykli èi u bilancova nae aktivity za nejaký uplynulý èas
alebo robi vízie naej èinnosti do budúcnosti alebo sa aj chváli o tom èo sa nám podarilo
ale aj prizna èo nie. Nebude to ani tentoraz inak, ale zobral som si na pomoc nae
informaèné bulletiny (Psychofórum) od roku 1999. Bol to do istej miery rok prelomový,
keï po oscilácii èi stagnácií, èi u informaèného toku oboma smermi, tak aj ostatných
foriem spolupráce, s ktorými u tak nezápasíme. Èo je vak hlavné, niektoré otázky sa
pravidelne opakujú a ich rieenie sa odïa¾uje. Teraz k veci - èo sa nám darí èi podarilo
vykona a èo nepodarilo za uplynulé obdobie.
1. vydávanie informaèného média  Psychofóra má zabehnutú periodicitu, aj keï
informácie ktoré sa dostávajú obci dva razy za rok nemusia by u aktuálne. V tomto
zmysle sa nám nepodarilo oivi ani diskusné fóra, predovetkým Metodologické
okienko, ktoré je totálne vakantné. Je to naozaj obraz metodologickej úbohosti naej
práce, alebo iba nechu ís tak povediac s koou na trh. Ale, veï práve metodológia je
to, èo nau prácu môe a musí dra nad vodou prípadne odliova od iných nie celkom
vedeckých postupov. Ako prílohu bulletinu nájdete v plnom znení texty
z Metodologického semináru I, ktorý bol v októbri 2006 v Bratislave.
2. organizácia vedeckých a odborných podujatí: v tomto smere máme dobré svedomie,
úspenos pravidelných akcií ako sú Psychologické dni PD, ktoré organizujeme spolu
s kolegami s ÈMPS (vrátane tzv. tudentských) je vysoká a mono ich povaova za
jedny z najvýznamnejích vedeckých akcií v benom roku. Tento rok to budú opä
trenèianske Psychologické dni, navye jubilejné 25. a veríme v bohatú úèas a ete
bohatiu diskusiu na nich, tá je skutoène tým správnym korením kadého podujatia.
Akýmsi predskokanom PD 07 bude u druhý Metodologický seminár, venovaný tak
kvalitatívnym ako i kvantitatívnym aspektom, urèený vetkým psychológom, vrátane
tudentov a vysokú úroveò prezentácie zabezpeèujú dvaja poprední metodológovia zo
Slovenska i Èeska, príïte. Pozvánky na vetky plánované akcie nájdete vnútri bulletinu.
3. aktivizácia èlenskej základne  toto je jedným z mála neúspechov, nedarí sa stretáva
sa tak ako kedysi, mám na mysli napr. bratislavskú oblastnú skupinu, nepodarilo sa nám
kompletizova adresár slovenských psychológov a pod.
Prajem v mene celého výboru SPS dobrý rok 2007, úspenos v òom, ve¾a chuti
stretáva sa, diskutova a spolupracova.
Ivan Sarmány-Schuller,
predseda SPS pri SAV
Marec 2007
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SPRÁVY Z AKCIÍ
tudentské psychologické dni 2007
Celoslovenská tudentská vedecká a odborná konferencia
U 8. roèník celotátneho kola VOK 2007, sa konal 3. -4. apríla 2007 na Ústave
aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
v Bratislave. Túto ve¾mi zaujímavú konferenciu zorganizovali Slovenská psychologická
spoloènos pri SAV v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie FSEV UK. Po výbere
najlepích prác na jednotlivých katedrách sa stretlo 23 víazov, autorov osemnástich
prác, zo siedmich katedier psychológie vysokých kôl zo Slovenska (Bratislava  2 katedry,
Trnava  2 katedry, Nitra, Banská Bystrica, Preov), aby poèas dvoch dní, v tvorivej
atmosfére prezentovali výsledky svojich prác VOÈ a diskutovali o skúmanej
problematike. Príprava, organizaèné zabezpeèenie a realizácia konferencie sa uskutoènila
pod¾a tohto tatútu:
tatút
tudentských psychologických dní 2007
Celoslovenská tudentská vedecká a odborná konferencia  8. roèník
A. Vyhlasovate¾
tudentské psychologické dni vyhlasuje kadoroène Výbor Slovenskej psychologickej
spoloènosti pri SAV v spolupráci s katedrami psychológie zo Slovenska.
B. Poslanie a ciele
- zvýi motiváciu tudentov odborne riei odbornú psychologickú problematiku;
- porovna úroveò kvality odbornej a vedeckej èinnosti tudentov na katedrách
psychológie jednotlivých vysokých kôl na Slovensku;
- umoni tudentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a
skúseností nielen z vedeckej a odbornej èinnosti, ale aj zo zamerania plánov výuèby
a priorít na jednotlivých vysokých kolách na Slovensku;
- systematickou prácou so tudentami v rámci vedeckej a odbornej èinnosti zvýi
úroveò výuèby na katedrách psychológie jednotlivých vysokých kôl;
- podnecova a prehlbova záujem tudentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu
v odbornej a vedeckej èinnosti.
C. Organizácia
1. 10 . 2006
- vyhlásenie tudentských psychologických dní 2007 Výborom SPS pri SAV
v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie, FSEV, UK;
31. 10. 2006
- prerokovanie a schválenie predbeného organizaèného zabezpeèenia;
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-

-

-

listy vedúcim katedier psychológie vysokých kôl v SR (Bratislava- 3 katedry,
Trnava - 2 katedry, Nitra  2 katedry, Banská Bystrica, Preov, Koice), s cie¾om
zisti záujem o akciu a organizaène ju zabezpeèi;
zaslanie návrhu kritérií na hodnotenie prác tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti,
ich pripomienkovanie (do 10. 11. 2006);
30. 11. 2006
zaslanie definitívnych kritérií hodnotenia prác VOK vetkým katedrám;
2. 3. 2007
konzultovanie a vedenie prác tudentov; (navrhované spracovanie pod¾a:
KATUÁK, D. 1998. Ako písa vysokokolské a kvalifikaèné práce. 2. doplnené
vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 121 s.; súèasou kadej práce je súhrn);
15. 3. 2007
katedrové kolá tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti (tudenti 1.  4. roèníka)
a prihlásenie prvých troch katedrových víazov, zaslanie 2 vytlaèených exemplárov
súaných prác + 1x prácu e-mailom (odporúèaný rozsah 15  30 normostrán);
30. 3. 2007
vypracovanie posudkov na jednotlivé súané práce;
3. - 4. 4. 2007
tudentské psychologické dni 2007 (8. Celotátna konferencia VOK) v Bratislave,
organizuje Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK v spolupráci s SPS pri SAV,
s úèasou troch víazných prác a ich autorov fakultných kôl zo vetkých katedier
psychológie vysokých kôl zo Slovenska;
do 31. 12. 2007
spracovanie, vydanie a rozoslanie zborníkov formou CD ROM zo tudentských
psychologických dní 2006  Celotátnej konferencie VOK 2007.

Konferenciu otvorila a základnú informáciu o programe poskytla Mgr. Zuzana Netíková.
Úvod rokovania obohatili svojimi vystúpeniami prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., dekan
FSEV UK a doc. PhDr. Ivan Sarmány - Schuller, CSc., predseda SPS pri SAV. Poèas prvého
dòa, v priebehu popoludòajej sekcie vystúpilo 11 autorov, aby oboznámili plénum
s obsahom svojich deviatich výskumných prác. Po veèeri, v rámci spoloèenského
programu mali aktívni úèastníci monos sa zoznámi a navzájom informova, okrem iného
aj o obsahu výuèby psychológie na jednotlivých pracoviskách. Na druhý deò
dopoludòají blok vyplnilo prezentáciami na rôzne témy ïalích 11 autorov deviatich
víazných prác z katedrových kôl VOK. Prítomných osem èlenov hodnotiacej komisie:
doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.  predsedníèka, Mgr. Peter Halama, PhD., PhDr. Katarína
Hennelová, PhD., PhDr. Richard Keklak, PaedDr. Erika Kováèová, PhD., PhDr. Gabriela
Mikuláková, doc. PhDr. Ivan Sarmány - Schuller, CSc., PaedDr. Jana Stehlíková nemalo
vôbec ¾ahkú úlohu. Zamerali sa na hodnotenie 15 minútových dôkladne pripravených
prezentácií a nasledujúcich 5 minútových podnetných diskusií ku kadej práci. Riadili sa
prijatými kritériami hodnotenia písomných prác a ústnych prezentácií. Vetky písomné
práce odborne posúdila PhDr. Viera Dieková, CSc. Po zosumarizovaní udelených bodov
za písomnú èas a ústnu prezentáciu prác dospela porota k takémuto poradiu:
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Víazi celoslovenského kola VOK 2007
1. miesto
Juliana evèíková: Vodcovstvo v dimenziách emocionality, maskulinity a femininity.
Katedra psychológie FSVZ Univerzity Kontantína Filozofa, Nitra.
2. miesto
Lucia Gálová: Zhoda medzi posudzovate¾mi ako verifikaèná stratégia reliability
v kvalitatívnom výskume (kvantitatívna túdia). Katedra psychológie FSVZ Univerzity
Kontantína Filozofa, Nitra.
Ivana Èergeová  Tomanová: Zmena vzahovej väzby poèas ivota èloveka a súvislos
s mierou perfekcionizmu a vyhorenia. Katedra psychológie FF Trnavskej univerzity,
Trnava.
3. miesto
Lucia Hargaová: Rodová rola ien v meniacej sa spoloènosti a jej vzah so subjektívnou
pohodou. Katedra psychológie FF Trnavskej univerzity, Trnava.
Peter itný: truktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzahu so senzibilitou voèi
nespravodlivosti. Katedra psychológie FF Trnavskej univerzity, Trnava.
Víazka ceny tudentov v rámci celej súae
Lucia Hargaová: Rodová rola ien v meniacej sa spoloènosti a jej vzah so subjektívnou
pohodou. Katedra psychológie FF Trnavskej univerzity, Trnava.
Blahoelanie patrí tak víazkám a víazom, ako aj ich konzultantkám a konzultantom.
Víazi získali finanèné ocenenie a odborné publikácie. Kadý zo súaiacich tudentov si
okrem estetických darèekov s logom Univerzity Komenského, odnáal domov diplom za
aktívnu úèas a taktie odbornú monografiu alebo zborník, ktoré venovala do súae SPS
pri SAV. Poïakovanie patrí vedeniu Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského za upomienkové darèeky pre aktívnych úèastníkov a za poskytnutie
priestorov na konanie konferencie. Na tom, e aktívni i pasívni úèastníci hodnotili
konferenciu pozitívne, vyjadrovali spokojnos s jej priebehom a zabezpeèením má ve¾ký
podiel Mgr. Zuzana Netíková, doc. PhDr. Elena Hradiská, PhDr. Eva Letovancová, PhD.
a ïalí pracovníci Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK, ako aj èlenovia výboru SPS
pri SAV. Na stúpajúcej kvalite konferencií majú najväèí podiel hodnotné súané práce a
podnetné prezentácie zúèastnených tudentov. Práve im a ich konzultantom a uèite¾om
treba poïakova za vynaloené úsilie, èas a energiu. To najcennejie, èo si odnáali
vetci prítomní, boli predovetkým nové poznatky a skúsenosti, nadviazané kontakty
a priate¾stvá v príjemnej tvorivej atmosfére. Na nej sa podie¾alo ve¾kou mierou publikom
pozostávajúce z poslucháèov katedier psychológie a ich uèite¾ov. Poteite¾né je, e
súaiacich tudentov prilo podpori poèas dvoch dní a 177 poslucháèov v pléne.
Èo si zaela na záver? tudentom a ich uèite¾om na jednotlivých katedrách psychológie
vysokých kôl na Slovensku prajeme ve¾a síl, entuziazmu, tvorivej energie a nápadov pri
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vypracovávaní súaných prác. Vetkým tudentom, ktorí idú reprezentova seba a svoje
katedry na medzinárodné kolo tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti  tudentské
psychologické dni 2007 - do Brna eláme ve¾a úspechov a radosti z vedeckej práce. A so
vetkými tudentkami a tudentami, ktorí sa v súèasnosti zamý¾ajú nad výskumnými
témami, sa teíme do skorého videnia na celoslovenskej VOK 2008.
Mária Bratská

Stretnutie kolských psychológov Ïurièove dni 2006
na PdF UMB v Banskej Bystrici
V dòoch 31. 8.  2. 9. 2006 sa stretli na pôde PdF UMB kolskí a poradenskí
psychológovia, riaditelia a uèitelia kôl, akademickí pracovníci z vysokých kôl a ïalí
hostia. Katedra psychológie tejto fakulty v spolupráci s Asociáciou kolskej psychológie
SR a ÈR usporiadala medzinárodnú konferenciu pod názvom  Ïurièove dni.
Pracovníci z oblasti kolskej psychológie v ÈR a SR a vetci jej priaznivci sa stretávajú
pravidelne na konferenciách, aby si navzájom vymenili poznatky i skúsenosti z oblasti
kolskej psychológie. V Banskej Bystrici sa ich stretlo takmer 100.
Kolegovia z ÈR zaloili tradíciu stretávania sa ete vtedy, keï obe republiky tvorili
jeden tát. Po rozdelení ÈSFR sa vak táto tradícia nepreruila, a tak sa teda stretávajú
kadoroène naïalej, raz v ÈR a inokedy zase v SR. Pôvodný názov tohto medzinárodného
podujatia, a doteraz v ÈR aj zotrval, bol Novinky v pedagogickej a kolskej psychológii.
Pred 2 rokmi boli organizátormi kolegovia z UKF v Nitre, kde slovenská konferencia zmenila
svoj názov na Ïurièove dni.
Viacerí uvítali názov tohto podujatia najmä preto, e meno prof. Ïurièa bolo a je známe
u nás i v zahranièí. Kolegovia, ktorí ho poznali, myslím e sa stotonia s kontatovaním,
e prof. Ïuriè bol ve¾mi vzácny èlovek, bojovník za kolskú psychológiu a kolského
psychológa, jeden z tých, ktorý dlhé roky v spolupráci so svojimi kolegami, (doc. Blakoviè,
prof. Grác, doc. tefanoviè, doc. Jurèo, prof. Hvozdík) mali nemalý podiel na rozvoji
a propagácii disciplíny  kolskej psychológie. ia¾, prof. Ïuriè u nie je medzi nami
a práve v tomto roku, v roku 2006 sme si pripomenuli 5. výroèie jeho úmrtia. Na podujatí
sa zúèastnila jeho dcéra, dr. Katarína Cabanová, ktorej sme zaelali i jej celej rodine pri
tejto príleitosti ve¾a zdravia, astia, osobnej i pracovnej pohody a vyslovili sme elanie,
aby dielo prof. Ïurièa malo svojich nasledovníkov nielen v dr. Cabanovej, ale i vetkých
tých, ktorým kolská psychológia a kolský psychológ nie sú ¾ahostajné.
Pedagogicko-psychologická obec na Slovensku si s úctou a vïakou spomína na
priekopnícke mylienky a ideály, ktoré by v dnenom svete mali urèite väèie monosti
realizácie a napåòania sa ako v dobe, v ktorej sa o to pokúal prof. Ïuriè. Prof. Ïuriè bol
naozaj ve¾ký priekopník, ktorý sa vyznaèoval originálnosou a akousi výnimoènosou.
Svedèí o tom ve¾a monografií, uèebníc, vedeckých túdii, èlánkov vedeckých
i populárnych, ktoré zanechali hlbokú stopu v pedagogickej i kolskej psychológii. Svedèí
o tom i zaloenie a vybudovanie Katedry pedagogickej psychológie FFUK s oddelením
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kolskej psychológie, ale i experimentálnej koly, ktorá bola súèasou katedry. Dnes sa
takýmito aktivitami pochváli nemôeme.
Výnimoènos prof. Ïurièa spoèívala aj v jeho ¾udských kvalitách, ktoré sú v dnenom
uponáh¾anom svete skôr výnimkou, ako pravidlom. Jeho odborný, a najmä ¾udský prístup
bol tým èinite¾om, ktorý výrazne ovplyvnil, jeho iakov a tak do urèitej miery zabezpeèil
generaènú kontinuitu psychologickej pecializácie. Prof. Ïuriè patril k ¾uïom, ktorí brali
ivot plným priehrtím. Konferencia bola dôkazom toho, e snaha a úsilie pána prof.
Ïurièa neboli celkom márne.
kolská psychológia ako veda má u svoje miesto v systéme psychologických vied.
Profesia kolského psychológa vak na Slovensku stále nie je rozvinutá tak, ako by sme
si v súèasnosti elali. Rovnako v príprave kolských psychológov sú pretrvávajúce
rozpory.
Medzinárodná konferencia sa niesla v duchu témy Násilie na kolách. K tejto téme
vystúpilo viacero odborníkov, ako napr. prof. Mare, doc. tech, dr. Zapletalová, doc.
Gajdoová, dr. Herényiová, doc. Kariková, doc. Valihorová, doc. Fleková, V.Poliach,
PhD. a ïalí. Odborné referáty i príspevky (51 vystúpení) jednoznaène naznaèili, e násilie
v spoloènosti veobecne, ale osobitne na kolách narastá a zniuje sa vek, kedy sa zaèína
vyskytova. Nie je iadnou výnimkou, e tento negatívny jav sa v urèitej podobe vyskytuje
u na materských kolách. Uèitelia, riaditelia kôl, ale aj profesionálni psychológovia sa
nemôu správa ¾ahostajne a tak, e násilie je jav, ktorý sa v dnenej kole nevyskytuje.
Práve naopak, rôzne prejavy násilia od verbálnej agresie, ohovárania, vyhráania sa cez
drobné fyzické strkanie, bitie, kopanie a pod. treba vèas eliminova, alebo skôr predchádza.
Ukazuje sa, e násilie, ikanovanie, agresívne správanie pozorujeme nielen medzi iakmi,
ale v urèitej podobe  mobbing - i v uèite¾skom zbore. Je preto nevyhnutné i vedecko 
výskumné aktivity orientova na skúmanie aj týchto neiadúcich javov.
Funkcia kolského psychológa je nezastupite¾ná. To jednoznaène naznaèili vystúpenia
odborníkov, psychológov, uèite¾ov, ktorí s èinnosou kolského psychológa poukazovali
najmä na jeho úlohu v súvislosti s prevenciou násilia a jeho rieením.. kolský psychológ
je kvalifikovaný odborník, ktorý by v zmysle zákona è. 279 Z. z. O kolských zariadeniach
i Vyhláky M SR è. 43 O podrobnostiach o výchovnom poradenstve mal sídli na kole,
ako súèas kolského systému, ktorý spolupracuje so vetkými subjektami, podie¾ajúcimi
sa na edukácii iakov.
V SR pôsobí okolo 100 kolských psychológov na viac ako 3000 základných
a stredných kolách. V porovnaní s ÈR je toto èíslo neuspokojivé, ba alarmujúce. eláme
si, aby sa rozvíjanie kolskej psychológie na Slovensku a najmä jej aplikácia do
pedagogickej praxe aj prostredníctvom kolských psychológov aspoò priblíilo k situácii,
ktorá je v súèasnosti v Èeskej republike a v iných krajinách Európy.
Medzinárodná konferencia, domnievame sa, splnila svoje poslanie. Úèastníci prijali
odporúèanie, z ktorých niektoré uvádzame:
 Posilni prípravu uèite¾ov v pregraduálnom aj postgraduálnom túdiu v oblasti
prevencie násilia a jeho zvládania (model ÈR  VIP kariéra).
 Vypracova metodiku výskumného bádania sociálno-patologických javov, osobitne
ikanovania a podie¾a sa na realizácii týchto výskumov systémovo a komplexne.
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 Komunikova s M SR a prostredníctvom kompetentných pracovníkov zabezpeèi
distribúciu overených preventívnych programov do kôl.
 Vyvíja úsilie a osvetu o funkcii a práci kolského psychológa, osobitne u riadite¾ov
kôl.
 Doriei systém prípravy kolských psychológov a ich ïalieho vzdelávania v
intenciách EFPY v spolupráci univerzít a katedier pripravujúcich psychológov, AP SR a
ÈR a SPS.
 Vypracova systém supervízie kolských psychológov vrátane tréningu budúcich
supervízorov.
 Realizova osvetovú prácu v oblasti násilia veobecne, zvlá na kolách a vo
verejnosti ako aj prostredníctvom masmédií.
 Odporuèi zintenzívni spoluprácu M SR a M ÈR s IPPP pri M ÈR najmä s
vedením intitútu.
 Pokraèova v organizácii vedeckých konferencií a iných odborných podujatí na
tému násilie na kolách.
Marta Valihorová

Konferencia Citizens and resilience, the balance between
awareness and fear.
V dòoch 22.-24.11.2006 sa konala v holandskom Haagu konferencia venovaná
problematike psychickej odolnosti a monosti jej rozvoja. V období zvýenej hrozby
terorizmu, katastrofických situácií a prírodných pohrôm, ako aj v kontexte s
tragickými udalosami v januári 2006 a èerstvou tragédiou v Novákoch, je to téma
výsostne aktuálna i pre ná región. Konferencia bola zameraná medziodborovo. Okrem
zdravotníkov, boli prítomní pracovníci rezortov vnútra, armády, vládnych a nevládnych
organizácií, z 25 krajín EU - celkovo 150 odborníkov, zameraných na zvládanie následkov
katastrof a traum. Slovensko bolo na konferencii zastúpené 4 úèastníkmi.
Pod organizovanie podujatia sa významne podpísala firma Impact, ktorá je v Holandsku
vzdelávacím a poradenským centrom, zameraným na poskytovanie psychosociálnej
starostlivosti v období po prekonávaní následkov katastrof. Konferencia bola orientovaná
na 3 hlavné okruhy: 1. psychická odolnos pri neastiach a teroristických útokoch ako
odborný  teoretický aj empirický problém, 2. aktívne okrúhle stoly, nasledujúce hneï po
kadej prednáke, 3. workshopy zamerané na:
a) tvorbu a uplatnenie kampaní vo verejných komunikaèných prostriedkoch a médiách,
b) zásady stratégie komunitných intervencií pre profesionálov, pôsobiacich v oblasti
zvládania traumatických záitkov, plynúcich z katastrof a teroristických útokov;
c) zásady spracovania materiálov pre deti: snaha pomôc uèite¾om v príprave detí na
primerané zvládanie emócií a reakcií v súvislosti s katastrofami a hrozbu terorizmu.
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V prvom bloku odzneli prednáky popredných európskych a svetových odborníkov
z danej oblasti: D. Alexander, riadite¾ Centra pre výskum traumy v Aberdeenu prednáal
o psychosociálnych aspektoch terorizmu; R. Yehudová z USA o biologických aspektoch
strachu a odolnosti; G.A. Bonano z kolumbijskej univerzity prednáal o taxonómii faktorov
posilòujúcich odolnos; A. Mastensová z minesotskej univerzity o vývojovo
psychologickom poh¾ade na monosti zvyovania úrovne odolnosti v kontexte terorizmu;
B. Gersons z amsteradamskej univerzity o komunitnej intervencii v rámci zvládania katastrof
a následkov násilia; P. Dixová z Londýna prednáala o význame obèianskych komunitných
centier a aktivít pri katastrofách.
Ad.2. a 3 workshopy a aktívne okrúhle stoly: zaujímavým záitkom na konferencii bolo
na vlastné oèi vidie a zai, ako sa dá skåbi klasická forma prednáok, tak interaktívne
organizovaných workoshopov a gu¾atých stolov, za vyuitia modernej techniky
a bezdrôtovej komunikaènej siete na okamité informovanie vetkých úèastníkov, ako aj
na individuálne kontakty aktérov. Konferencia svojim zameraním aj manamentom bola
pre vetkých úèastníkov ve¾mi prínosná.
Psychickej odolnosti v zmysle resilience vo vzahu ku katastrofám a násiliu, ale aj
iným, podobne zameraným koncepciám, obohacujúcim teoreticky aj prakticky
psychologické myslenie, bude venovaná 2. konferencia psychológie zdravia, ktorá sa
bude kona 10.5.2007 v Bratislave, a na ktorú vás zároveò srdeène pozývame.
Duan Selko

10

PLÁNOVANÉ AKCIE
SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ
SPOLOÈNOS PRI SAV
A ÈESKOMORAVSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SPOLEÈNOST
organizujú jubilejné

25. Psychologické dni
Metanoia  harmónia èloveka
Trenèín, 6. - 8. september 2007
Kultúrno-metodické centrum ozbrojených síl SR
Záväzná prihláka
Meno a priezvisko:

.

..

Kontaktná adresa: ..................................................................................................................
...

.......................................................................................................

Podnik, firma, organizácia:...................................................................................................
E-mail

......

...Telefón:..................................FAX..........................

..

Prihláku zalite na adresu sekretariátu SPS pri SAV:
Dúbravská 9, 813 64 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: sps@savba.sk
Úèastnícky poplatok (bude sa vybera pri prezentácii):
1. PD 2007: pre èlenov SPS a ÈMPS 500 Sk (pri prezentácii je potrebné preukáza sa
dokladom o zaplatení èlenského na rok 2007), pre ostatných 1000 Sk. Vloné slúi na
pokrytie organizaèných nákladov podujatia a zborník z podujatia).
2. Dôchodcovia a tudenti platia 100 Sk (bez zborníka), v prípade záujmu o zborník treba
uhradi plné vloné (èlenovia SPS a ÈMPS 500 Sk, ostatní 1000 Sk).
Termín vrátenia záväznej prihláky: 31. máj 2007
Ubytovanie je rezervované na viacerých miestach v Trenèíne, bude uvedené na stránke
www.psychologia.sav.sk/sps. Kadý úèastník PD 2007 si zabezpeèí ubytovanie sám.
Abstrakt príspevku (bude publikovaný) iadame zasla elektronickou potou na adresu
sps@savba.sk
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Poiadavky na formu abstraktu:
1. Priezvisko, Meno, adresa (aj e-mail)
2. Názov príspevku
typ písma: Times New Roman, 12; riadkovanie 1.5; zarovnávanie v¾avo; poèet slov do 250;
Dátum:

Podpis:

...

V rámci 25. Psychologických dní v Trenèíne organizujeme sprievodný Metodologický
seminár (urèený vetkým kolegom, doktorandom aj naim tudentom) bude vo tvrtok
6.9.2007 od 8-12 hod., jeho cie¾om je oboznámi sa s aktuálnymi metodologickými
problémami v oblasti realizácie a aplikácie kvalitatívneho i kvantitatívneho výskumu.
Lektormi budú Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD., a Doc. PhDr. Ján Ferjenèík, PhD.
Poplatok za seminár sa hradí zvlá  200 Sk. Registráciu na seminár a platbu prosíme
uhradi bankovým prevodom do 31.5.2007 na è. úètu 0110805440/0900. K platbe pripojte
poznámku metodologický seminár.
Záväzná prihláka na Metodologický seminár
Meno a priezvisko:
.
Kontaktná adresa: .........................................................................
...
................................................................
Podnik, firma, organizácia:....................................................................
E-mail

...... ...Telefón:.................................FAX................

..

Prihláku zalite na adresu sekretariátu SPS pri SAV:
Dúbravská 9, 813 64 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: sps@savba.sk

* Priznanie kreditov v rámci sústavného vzdelávania pri vzdelávacej akcii
na celoslovenskej, resp. medzinárodnej úrovni.
a) 5 kreditov za prvý deò úèasti,
b) 7 kreditov za druhý a kadý ïalí deò úèasti,
c) 3 kredity za posledný deò pri vzdelávacej aktivite trvajúcej viac ako 48 hodín.
Za aktívnu úèas na sústavnom vzdelávaní, ktorou je prednáka na vzdelávacej
aktivite na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, sa autorovi prizná 15 kreditov
a spoluautorovi 10 kreditov. Kredity mono prizna najviac dvom spoluautorom. Ak sa
vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ïalie kredity sa nepriznávajú.
Za aktívnu úèas na sústavnom vzdelávaní, ktorou je poster alebo úèas v panelovej
diskusii na vzdelávacej aktivite na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, sa autorovi
prizná 10 kreditov a spoluautorovi 5 kreditov. Kredity mono prizna najviac dvom
spoluautorom. Ak sa vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ïalie kredity sa
nepriznávajú.
Za aktívnu úèas na sústavnom vzdelávaní, ktorou je prednáka, poster alebo úèas v
panelovej diskusii, ktoré sú vedené v cudzom jazyku, alebo sa konajú v zahranièí, sa
autorovi prizná 15 kreditov, spoluautorovi 10 kreditov. Kredity mono prizna najviac dvom
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POKYNY

pre aktívnych úèastníkov 25. Psychologických dní, Trenèín, 6.- 8. september 2007
1. Ústna prezentácia
Maximálny èas pre ústnu prezentáciu je 15 minút vrátane diskusie, u vyiadaných
prednáok 30 minút. V prípade neúèasti prezentujúcich z danej sekcie je moné prezentáciu
rovnomerne predåi.
2. Postery
Prezentácia posterov sa uskutoèní poèas posterovej sekcie. Povinnosou kadého
prezentujúceho autora je by poèas celého èasu sekcie prítomný pri svojom posteri.
Neprítomnos autora sa bude povaova za neodprezentovanie príspevku a takýto príspevok
nebude v zborníku publikovaný. Maximálny rozmer posteru je 90x120 cm.
3. Zborník
Príspevky (výluène len prezentované) budú publikované v zborníku z 25. Psychologických
dní 2007 s rovnakým názvom Metanoia  harmónia èloveka. Autori odovzdajú príspevok
v tlaèenej aj elektronickej forme (disketa, CD) pri registrácii. Príspevky dodané po tomto
termíne nebudú akceptované. Maximálny rozsah príspevku do zborníku je 5
normovaných strán (9000 znakov), u vyiadaných prednáok 10 normovaných strán (18000
znakov) vrátane abstraktu (povinný), tabuliek (tabu¾ky a grafy iadame doda vo formáte
A5), grafov, zoznamu literatúry a iných príloh. Editori zborníka si vyhradzujú právo
neuverejni príspevok, ktorý prekraèuje uvedený rozsah, prípadne nespåòa formálne
poiadavky vedeckého príspevku a to bez oznámenia autorovi. Celý príspevok do
zborníka musí by písaný typom Times New Roman a musí ma nasledovnú formu:
•
•
•
•
•

•

Názov  ve¾kými písmenami, bold, ve¾kos písma 14
Autor/i  priezvisko ve¾kými písmenami, krstné meno/á s ve¾kými zaèiatoènými
písmenami, bold, ve¾kos písma 12.
Za menom autora/ov uvies adresu pracoviska aj e-mailovú adresu
Text príspevku  ve¾kos písma 12, riadkovanie 1.5
Kadý príspevok, v ktorom je citovaný zdroj informácie, musí ma aj zoznam pouitej
literatúry pod¾a normy (nie je moné na konci príspevku uvádza napr. literatúra je
u autora a pod.), pri èíselných údajoch v texte aj tabu¾kách uvádzajte napr. iba
desatinnú bodku, nie desatinnú èiarku.
Vetky informácie budú priebene prístupné na www.psychologia.sav.sk/sps

Príklad:

AKO POMÔC PSYCHOLÓGOM V RANOM KAPITALIZME
Rudolf MRKVIÈKA

Ústav pre lepí rozvoj èloveka, Dolná 18, 425 87 Sabinov, email: mrkvicka@slovakia.sk
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Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Katedra psychológie
v spolupráci

s Ústavom experimentálnej psychológie SAV
a

Universidad Complutense v Madride
si Vás dovo¾ujú pozva na medzinárodnú konferenciu

Osobnos v kontexte
kognícií, emocionality a motivácií
Cie¾om konferencie je rozírenie poh¾adu do súèasného stavu teoretického
a aplikovaného psychologického výskumu na Slovensku a prepojenie teórie a praxe z aspektu
experimentálnych a empirických skúseností.
Termín: 15. a 16. november 2007
Miesto: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Konferencia je otvorená pre irokú odbornú verejnos, najmä pre pracovníkov univerzít a
výskumných ústavov. Aktívna úèas je moná v pléne, alebo v posterovej sekcii.
Odprezentované príspevky a postery budú recenzované a publikované v zborníku
Psychologica.
Dôleité termíny:
30. jún 2007

 zaslanie prihláky a abstraktu v slovenskom a anglickom
jazyku o rozsahu 60  80 slov, spolu s k¾úèovými slovami
príspevku. Prihláku môete nájs na webovej adrese
http://kpsych.fphil.uniba.sk a vyplnenú ju zasielajte na emailovu
adresu: konferencia2007@fphil.uniba.sk.
30. júl 2007
 zaslanie potvrdenia o zaplatení konferenèného poplatku vo
výke 500 Sk na èíslo úètu: 7000083100/8180, VS=05.
Konferenèný poplatok je moné uhradi aj v prvý deò konania
konferencie  pri uhradení poplatku priamo na mieste je to 700
Sk.
15. september 2007
 rozposielanie presného harmonogramu konferencie a
organizaèných pokynov akceptovaným úèastníkom.
15. november 2007  odovzdanie príspevkov v elektronickej forme o rozsahu max 14 000
znakov vo formáte MS Word.
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Odborní garanti konferencie:
doc. PhDr. Igor Brezina, PhD. (vedúci Katedry psychológie FiF UK)
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. (Katedra psychológie FiF UK)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (riadite¾ Ústavu experimentálnej psychológie SAV)
Organizaèný výbor konferencie:
Garant: PhDr. Daniela Èechová, PhD. (Katedra psychológie FiF UK)
PhDr. Vladimír Burèík, PhD.
Mgr. Viera Cviková, PhD.
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
(Katedra psychológie FiF UK)

PhDr. Jana Benedikovièová
Mgr. David Lupták
Mgr. Lenka Golecká
(ÚEP SAV)

Kontaktné adresy:
e-mail:
potová adresa:

konferencia2007@fphil.uniba.sk
Katedra psychológie FiF UK
Organizaèný výbor konferencie
Gondova 2
P. O. BOX 1
818 01 Bratislava 16

Aktuálne informácie oh¾adom konferencie sú dostupné na http://kpsych.fphil.uniba.sk
a http://www.psychologia.sav.sk

Abstrakt

2
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PRIHLÁKA
na medzinárodnú konferenciu

Osobnos v kontexte kognícií, emocionality a motivácií
Bratislava
15. a 16. november 2007
Meno, priezvisko, tituly:_________________________________________________
Pracovisko:___________________________________________________________
Kontaktná adresa (vrátane PSÈ):__________________________________________
E-mail / telefón:________________________________________________________
Názov a typ príspevku (prezentácia, resp. poster):
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Title of your report1:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
K prezentácii budem potrebova: spätný projektor  data projektor  iné
...........................................................................................................

.

Meno autora / autorov:
............................................................................................................................
K¾úèové slová:
...........................................................................................................................
Key words1:
............................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
Kontakty:
Email:
Adresa
organizaèného výboru:
1
2
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konferencia2007@fphil.uniba.sk
Katedra psychológie FF UK, Gondova 2, P. O. BOX 1,
818 01 Bratislava 16

názov, k¾úèové slová a abstrakt uveïte tie v anglickom jazyku
Súèasou prihláky je abstrakt v rozsahu 60- 80 slov (pozri predchádzajúcu stranu)

KATEDRA PSYCHOLÓGIE
FILOZOFICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY
v

spolupráci

s Intitútom existenciálnej psychológie a noo-logoterapie, Centrom komunikácie
a Sekciou existenciálnej psychológie Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV
Vás pozýva
na vedeckú konferenciu s medzinárodnou úèasou,
organizovanú pri príleitosti
15. výroèia Katedry psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave

PSYCHOLÓGIA PRE IVOT
11. - 13. október 2007
Aula Pázmaneum, Trnavská univerzita, Univerzitné námestie 1,
918 43 Trnava
TÉMATICKÉ OKRUHY VYCHÁDZAJÚCE Z AKTUÁLNEHO VÝSKUMNÉHO
ZAMERANIA KATEDRY:
Psychológia domova a komunity
gestorka: Doc. PhDr. Eva Nanitová, CSc.
Multidimenzionálny prístup k teoretickým i výskumným bádaniam o význame domova a komunity z
h¾adiska environmentálneho, sociokultúrneho, psychologického a noetického. K téme môu prispie
najmä odborníci z oblasti environmentálnej, sociálnej a komunitnej psychológie, vývinovej
psychológie, psychológie zdravia, ako aj sociológovia, filozofi, teológovia. Socio-kulturálne kontexty
témy sú definované pojmami domov, rodina, komunita, spoloèenstvo, susedstvo a otázkami, ktoré
súvisia s identitou, migráciou a väzbou na miesto v globálnom svete.
Psychológia etiky v diferenciálnych rieite¾ských prístupoch
gestor: Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.
Sekcia sa tematicky zameriava na psychológiu etiky z h¾adiska jej nosných konceptov: axiológia,
hodnotovos, normatívnos, Dekalóg apod. Psychológia etiky môe by aplikovaná na niektoré
aktuálne problémy správania èloveka, najmä rodina a jej prostredie, etická klíma v rodine, násilie,
agresivita, etický charakter psychoterapie a pod. Psychológia etiky bude rieená aj z vývinového
h¾adiska, t.j. v rámci problematiky alternatívnych predkolských zariadení, sociálno-etickej
charakteristiky predkoláka apod.
Hodnotové systémy a vzahy v postmodernej spoloènosti
gestorka: Doc. PhDr. Eva Klèovanská, PhD.
Chápanie hodnôt, ich systemizácia, stabilita, variabilita a dynamická premena v kontexte súèasnej
spoloènosti. Súvislosti medzi hodnotovými systémami a kontituovaním vzahov. Faktory
ovplyvòujúce kvalitu utváraných vzahov a h¾adanie moností ich optimalizácie v poradenskom a
psychoterapeutickom procese. Psychologické aspekty preferencie a selekcie pri utváraní hodnotových
systémov. Axiologické, antropologické a noetické dimenzie vzahu  relácie. Xenologické aspekty
utvárania vzahu. Typológia vzahov. Etický význam hodnotových systémov a ich dejinná kodifikácia
a premenlivos. Patologické formy vzahov a ich rieenie v poradenskom a psychoterapeutickom
procese.
Psychologické aspekty religiozity a spirituality
gestorka: Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
Sekcia bude zameraná na teoretické a empirické príspevky z oblasti psychológie náboenstva a
pastorálnej psychológie. Cie¾om bude predstavi a reflektova aktuálne domáce i zahranièné trendy
skúmania v daných oblastiach. Priestor bude patri aj aplikácii psychológie v pastorálnej praxi.
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Psychoterapeutická intervencia, jej realizácia a overovanie efektivity
gestori: Doc. Mgr. Ladislav Timu¾ák, PhD., Mgr. Peter Halama, PhD.
Spôsoby psychoterapeutickej intervencie, problematika zhodnocovania psychologických zmien u
pacientov/klientov v podmienkach benej psychoterapeutickej praxe, otázka dostupnosti psychoterapie
a poskytovania psychoterapie, otázky profesionálneho a osobnostného rozvoja psychoterapeutov na
Slovensku, pecifické problémy vybraných psychoterapeutických smerov (logoterapia, integrovaná
psychoterapia apod.).
Absolvent v teórii a praxi
gestorky: hos. Doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD., Mgr. Jana Kunová
V rámci konferencie sa uskutoèní VII. roèník konferencie absolventov, doktorandov a tudentov
Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Svoje skúsenosti z praxe tu
budú prezentova alumni katedry psychológie. Cie¾om stretnutia je najmä zdie¾a sa s mladími
kolegami o svojich úspechoch a neúspechoch v zaèínajúcej praxi. Príspevky doktorandov (interných aj
externých) sú zamerané na témy ich vedecko-výskumnej èinnosti.
Postery
gestor: PhDr. Peter Szeliga, PhD.
Súèasou programu konferencie bude aj prezentácia zistení z rôznych oblastí psychologickej vedy
a praxe, ktorá sa uskutoèní v priebehu konferencie formou posterovej sekcie.
Workshopy
gestorky: Mgr. Iveta Schusterová, PhD., PhDr. Mgr. Iva Mocáková
V programe konferencie sú zaradené aj workshopy pre absolventov a frekventantov postgraduálneho
vzdelávania a výcvikov v logoterapii, ako aj pre èlenov Sekcie existenciálnej psychológie pri
Slovenskej psychologickej spoloènosti.
Súèasou konferencie bude aj pravidelné stretnutie èlenov Sekcie existenciálnej psychológie SPS pri
SAV. Pri tejto príleitosti pozývame okrem doterajích èlenov sekcie aj tých, ktorí by mali záujem sta
sa jej èlenmi a zapoji sa do jej aktivít. (nevyhnutným predpokladom pre èlenstvo v sekcii je èlenstvo
v SPS pri SAV s uhradeným èlenským príspevkom). Programom stretnutia bude okrem iného aj plán
èinnosti ako aj vo¾ba výboru sekcie.
INFORMÁCIE PRE ÚÈASTNÍKOV:
MIESTO: Aula Pázmaneum, Trnavská univerzita, Univerzitné námestie 1, Trnava, Slovensko
TERMÍN: 11. a 13. október 2007 (tvrtok, piatok, sobota)
PRIHLÁKA: Na konferenciu sa prihlasuje výluène elektronickou formou prostredníctvom e-mailu.
Formulár je k dispozícii na internetovej stránke http://katpsych.truni.sk/konferencia. Prosíme
záujemcov o úèas na konferencii, aby vyplnili prihláku a zaslali ju ako prílohu e-mailu na adresu
konferencia.katpsych@truni.sk.
V prípade aktívnej úèasti je potrebné zasla spoloène s prihlákou ako prílohu aj text abstraktu.
Príspevok na publikovanie v zborníku sa odovzdáva v elektronickej podobe najneskôr pri prezentácii
na konferencii. Uverejnenie príspevku v zborníku je podmienené rozhodnutím vedeckého výboru
konferencie. Podrobné informácie pre autorov nájdete na internetovej stránke konferencie.
Prihláku a abstrakty príspevkov je potrebné zasla najneskôr do 30. mája 2007.
KONFERENÈNÝ POPLATOK: 500,- SK (v sume sú zahrnuté reijné náklady a zborník
z konferencie), prosíme uhradi prevodným príkazom alebo potovou poukákou na úèet :
tátna pokladnica 7000241228/8180 Variabilný symbol 0185000106 pecifický symbol 9010
(Trnavská univerzita je platcom DPH). V prípade, e úhrada konferenèného poplatku bude realizovaná
neskôr ako 7 dní pred zaèiatkom podujatia, poadujeme predloenie kópie dokladu o zaplatení pri
prezentácii. Od tudentov sa uhradenie konferenèného poplatku nevyaduje.
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UBYTOVANIE: Úèastníci konferencie si ubytovanie zabezpeèujú individuálne. Informácie o
ubytovaní nájdete na internetovej stránke konferencie http://katpsych.truni.sk/konferencia.
STRAVA: Organizaèný sekretariát zabezpeèí pre záujemcov monos zakúpenia obedov
z ponuky tudentskej jedálne Trnavskej univerzity (platba v hotovosti priamo na mieste vydávania
obedov). V priestoroch univerzity je k dispozícii aj bufet.
Organizaèný sekretariát:
Mgr. Mária Kozelková
Katedra psychológie FF TU, Hornopotoèná 23, 918 43 Trnava
Tel.: 00421-33-5939361, 5939362
Fax: 00421-33-5939370
E-mail: konferencia.katpsych@truni.sk
Web-stránka: http://katpsych.truni.sk/konferencia


ÚSTAV NA VV A VTOS KOICE
SPOLOÈENSKOVEDNÝ ÚSTAV
SAV KOICE
FAKULTA MANAMENTU PU V PREOVE
ÚSTAV APLIKOVANEJ PSYCHOLÓGIE
FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK BRATISLAVA
VÁS POZÝVAJÚ
na medzinárodnú odbornú konferenciu

Psychológia práce a organizácie - 2007
Termín a miesto konania:

Ciele konferencie :

16.  18. máj 2007
Horský hotel CANYON
Lipovce

Výmena skúseností medzi psychológmi z teórie a praxe z oblastí pracovnej psychológie,
organizácie, riadenia a odborníkmi z ïalích spolupracujúcich vedných disciplín.
Tématické okruhy konferencie :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vzdelávanie a výskum v psychológii práce
Trh práce a nezamestnanos
Manament  súèasné trendy psychológie v ozbrojených zlokách
Psychológia dopravy  súèasnos a vývojové trendy
Manament a personalistika
Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivos
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7. Psychológia v legislatívnom kontexte
8. Projekty: monosti a trendy èerpania finanèných prostriedkov z fondov EÚ,
informácia o projekte SOP ¼Z  2005/1.3/01 realizovanom v podmienkach ZVJS
Miesto konania
Horský hotel CANYON (082 36 Lipovce, tel.: 00421  51  79 18 231, 79 18 201
Fax: 00421  51 79 18 234, mobil: 0903 601 973, e  mail: canyon@nextra.sk)
(dopravu z Kysaku cez Preov do cca 20 km vzdialených Lipoviec zabezpeèia organizátori konferencie)

Odborní garanti podujatia
Prof. PhDr. Jozef VÝROST, DrSc, Spoloèenskovedný ústav SAV Koice
Doc. PhDr. Miroslav FRANKOVSKÝ, CSc., Fakuta manamentu PU Preov
Prof. PhDr. Teodor KOLLÁRIK, DrSc., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava
JUDr. Oto LOBODÁ, Generálny riadite¾ ZVJS
Organizaèní garanti
Plk. JUDr. Jozef NAÏ  riadite¾, Ústav na VV a VTOS Koice
Plk. PhDr. Duan GRAJCIAR  riadite¾, Ústav na VV Preov
Úèastníci
Konferencia je urèená pre odbornú verejnos z oblasti psychologickej teórie, kolstva, psychológie
práce a organizácie, rezortov ozbrojených zloiek a ïalích odborníkov príbuzných vedných odborov.
Rámcový program konferencie
16. máj (streda) 2007
15,00  16, 00
16,00  18,00
18,30 -

Príchod úèastníkov konferencie do Kysaku
(odvoz úèastníkov zo el. stanice cez Preov do miesta
konania konferencie do Horského hotela CANYON Lipovce
Prezentácia, ubytovanie (Hotel CANYON)
Otvorenie konferencie a spoloèenský veèer(CANYON)

17. máj (tvrtok) 2007
7,30  9,00
9,00  12,30

Raòajky
Odborný program + diskusia (rokovanie sekcií)

13,00  14,00
14,00  17,30

Obed
Odborný program + diskusia (rokovanie sekcií)

18,30  19,30
19,30 -

Veèera
Workshop alebo individuálny program
(aktuálna ponuka Horského hotela CANYON, resp. Individuálny
program)

18. máj (piatok) 2007
7,30  9,00
9,00  12,00

Raòajky
Odborný program + diskusia (rokovanie sekcií)

12,00  12,30
13,00  14,00

Záver konferencie
Obed (RZ ZVJS)
Odvoz úèastníkov konferencie cez Preov do Kysaku
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Organizaèné pokyny
Úèastnícky poplatok
(zborník, prenájom, konferenèné materiály)
Ubytovanie / noc
apartmány
2 a 3 poste¾ové izby

1 500,- Sk s DPH
500 / 600,- Sk s DPH
2 x 500 = 1 000, - Sk s DPH
2 x 600 = 1200,-Sk s DPH

Stravné v hoteli CANYON
(raòajky, obed, veèera)

350- Sk s DPH / deò

Kalkulovaná suma na celú konferenciu

3200,- a 3400 Sk s DPH

Úèastnícky poplatok je stanovený dohodou pod¾a Zákona è. 18/1996 Zb. a v prípade neúèasti
úèastníka konferencie sa nevracia  mono vysla náhradníka.
Ubytovanie + stravné hradia úèastníci konferencie priamo pri prezentácii v mieste konania
konferencie.
Záväznú prihláku s poiadavkami na spôsob prezentácie príspevku (dataprojektor, spätný
projektor) prosíme zasla najneskôr do 30. 04. 2007 na adresu: Spoloèenskovedný ústav SAV,
Karpatská 5, 040 01 Koice, alebo e-mailom na adresu: konf@saske.sk
Úèastnícky poplatok bude uhradený vopred, zalite ho na èíslo úètu: 7000007861/8180
najneskôr do 30. 04. 2007

KONTAKT:

Spoloèenskovedný ústav SAV
Karpatská 5, Koice 040 01
Tel.: 00421 55/6251986
Fax: 00421 55/6255856
E - mail: takac@saske.sk

Ústav VV a VTOS
Floriánská 18, Koice 040 01
Tel.: 00421 55/622 44 51, 61
Fax: 00421 55/622 18 41
E - mail: piaterj@zvjs.sk
E  mail: tokarcikova@zvjs.sk
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁKA
na medzinárodnú odbornú konferenciu

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE - 2007
OBJEDNÁVATE¼  ÚÈASTNÍK (Meno, priezvisko, titul):
...................................................................................................................................................................
Firma:.........................................................................................................................................................
Adresa:......................................................................................................................................................
Telefón:...........................................................................

Fax:.................................................................

IÈO: ................................................................................

DIÈ:.................................................................

Bankové spojenie: ....................................................................................................................................
Úèas na konferencii (zakrúkova): aktívna x pasívna x

Workshop: áno x nie x

Názov príspevku: ...........................................................................................................................
Tematický okruh: ..................................................................... (uveïte èíslo pod¾a programu pozvánky)
Poiadavky na prezentáciu: ................................................................................ (dataprojektor, meotar)
Príspevky z konferencie budú vydané na CD-ROM, preto iadame ich spracovanie na diskete, Word 6
a vyí software  príspevky môete zasla aj elektronicky na adresu: konf@saske.sk , prípadne odovzda
najneskôr na konferencii.
UBYTOVANIE:

streda: áno - nie

ÚÈASTNÍCKY POPLATOK:

tvrtok:

áno

-

nie

1 500,- Sk s DPH uhradi do 30. 04. 2007 na

èíslo úètu: 7000007861/8180 tátna pokladnica
kontantný symbol: 0308
variabilný symbol: 111
AVÍZO O ZAPLATENÍ PREDLOI PRI PREZENTÁCII
Prihláku zasla na adresu: Spoloèenskovedný ústav SAV, Karpatská 5, 040 01 Koice
resp. faxom na èíslo: 055/625 58 56 Ing. Anna Takáèová
alebo e-mailom na adresu: konf@saske.sk

..........................................................................................................

(dátum, podpis, peèiatka organizácie)

DAÒOVÝ DOKLAD OBDRÍ ÚÈASTNÍK PRI PREZENTÁCII

PRIHLÁKU ODOLITE D O 30. 04. 2007!
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Celoslovenská konferencia Sekcie psychológie zdravia SPS s medzinárodnou
úèasou na tému

Psychická odolnos a psychológia zdravia
sa uskutoèní dòa 10.5.2007, t.j. vo tvrtok, od 9.oo hod
v prednákovej sále DFN, Limbová 1, Bratislava-Kramáre

Záujemcovia o aktívnu úèas sa môu prihlási na niie uvedenej adrese do
Tematické okruhy:
•
•
•
•

15.4.2007

Psychická odolnos a psychológia zdravia
Teoretické a metodologické prístupy a východiská
Psychická odolnos a monosti jej túdia v praxi
Varia

Na príprave konferencie sa podie¾ajú:
Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV
Kancelária WHO na Slovensku
Teíme sa na stretnutie s Vami
Za prípravný výbor
PhDr. D. Selko, CSc.,MPH
Kontaktná adresa: Duan Selko
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Tel: 02/59320 237 resp. 02/32321 237;
e-mail: sedus@susch.sk


10. konferencia na tému

Sociálne procesy a osobnos
13. a 14. september 2007, Telè

Pohyb, vývoj, zmena
Organizátori
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, Psychologický ústav
Akademie vìd ÈR, Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave a
Spoloèenskovedný ústav SAV v Koiciach.
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Téma konference

V roku 2005 bola konferencia venovaná pamiatke poprednej èeskej aj slovenskej
metodologièke Doc. PhDr. Liduky Oseckej, CSc., a ako hlavnú tému konferencie bola preto
zvolená metodológia psychologického výskumu. Pre tento roèník je to téma:
Pohyb, vývoj, zmena.
Vítané sú príspevky z vývinovej psychológie detí aj dospelých, analýzy vývinových období,
a ivotných etáp, túdie skupinovej dynamiky a dynamiky sociálnych procesov.
Konferencia súèasne ostáva otvorená vetkým príspevkom z oblasti sociálno-psychologického
výskumu a výskumu osobnosti.

Novinky

Jedna z programových sekcií sa bude kona v angliètine. U v minulosti konferenciu
navtívili zahranièní hostia a naou snahou je nae pravidelné stretnutia otvori ïalím
kolegom zo zahranièia. Do programu bude ïalej zaradená sekcia pre zaèínajúcich vedeckých
pracovníkov a tudentov doktorského i magisterského túdia.

Príspevky

Príspevky bude moné prezentova buï ako prednáku (15 minút) alebo ako poster
(ve¾kos tabule 1,5 x 1 m).

Zborník

Príspevky sú u tradiène zverejòované v zborníku. Svoj príspevok môete zasla kedyko¾vek
emailom (hump@phil.muni.cz), prípadne ich privezte so sebou na konferencii. Oèakávame
text Vaej prednáky, resp. posteru, najlepie v textovom editore MS Word (vo formáte doc,
rtf).
Maximálny rozsah textu (vrátane literatúry) je obmedzený 10 stranami. U výskumných
túdií truktúrujte prosím text pod¾a bených tandardov pre èasopisecké publikácie. Vetky
príspevky prosím doplòte o názov, abstrakt a k¾úèové slová v angliètine.

Miesto konania a èasový rozvrh

Konferencia sa uskutoèní v priestoroch Univerzitného centra Masarykovej univerzity v Telèi.
Podrobný èasový rozvrh obdria úèastníci najneskôr týdeò pred zaèiatkom konferencie.

Ubytovanie

Vzh¾adom k tomu, e organizátori nedisponujú ubytovacími priestormi v danej lokalite,
prosíme vetkých úèastníkov, aby si ubytovanie zaistili individuálne. Bliie informácie
o monostiach ubytovania nájdete na tomto internetovom odkaze:
http://www.telc.eu/ubytovani
S hotelom Pod katany je dohovorená monos ubytovania v rozmedzí pribline jedného
týdòa pred/po konferencii pre vetkých úèastníkov. Ubytovacích moností je vak v Telèi
dostatok.
Konferencia zaèína 13.9. o 9.00 hodine, je preto vhodné zaisti si ubytovanie u od stredy
12.9.

Doprava

Priama dostupnos do Telèa nie je vlakom ani autobusom z Brna èi Prahy práve naj¾ahia,
preto bude deò pred zahájením konferencie pre záujemcov vypravený priamy autobus
Brno  Telè za zvýhodnenú cenu (pribline 30 a 50,- K_ za jednu cestu). Presný èas
odjazdu bude vetkým prihláseným upresnený najneskôr týdeò pred konaním konferencie.
Ïalie monosti dostupnosti hromadnou dopravou viz napr.: http://www.vlak-bus.cz
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Konferenèný poplatok

Konferenèný poplatok je 700,- Kè a bude uhradený pri registrácii.

Informace o konferenci na internetu

Vetky informácie o konferencii budú na k dispozícii na internetových stránkach
Psychologického ústavu FFMU (http://www.phil.muni.cz/psych) a Psychologického ústavu
AV ÈR (http://www.psu.cas.cz).

Prihláky

Termín uzávierky pre prihláky je 31.7. 2007.
Okrem písomných prihláok je k dispozícii aj on-line registrácia na vyie uvedených
internetových stránkach  prosíme úèastníkov, aby vyuívali najmä tuto formu
prihlasovania.
Za organizátorov konferencie srdeène zdravia
Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
Kontaktné údaje pro korespondenciu, otázky, prihláky:
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta, Psychologický ústav
PhDr. Pavel Humpolíèek, Ph.D.
Arne Nováka 1
602 00 Brno
E-mail: hump@phil.muni.cz


Ïalie pripravované akcie v skratke
25. 4. 2007
Politická psychológia u nás v Litve a Lotysku
medzinárodná konferencia
Nitra (KPgPs) kontakt: pselvek@ukf.sk
13.4. 2007
Medzinárodná konferencia doktorandov v odbore psychológia a sociálna práca
medzinárodná konferencia
Nitra (KPsV) kontakt:lpilarik@ukf.sk
20.9.2007
Intervenèné programy v perspektíve rôznych prístupov
konferencia
Nitra (KPsV) kontakt: mzatkova@ukf.sk
27.9. 2007
Monosti pouitia tatistiky pri hodnotení iakov
konferencia
Nitra (KPgPs)
kontakt: pselvek@ukf.sk
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19.10.2007
Aktuálne problémy kolskej psychológie
odborný seminár
Bratislava (AP) kontakt:gabriela.herenyiova@fphil.uniba.sk
28.11.2007
Násilie v rodine a kole IV
medzinárodná konferencia

Nitra (KPgPs) kontakt: ahamranova@ukf.sk

29.11.2007
Konzultácia v psychologickej praxi
konferencia
Koice (KP UPJ) kontakt:hvozd@centrum.sk
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KURZY, SEMINÁRE, VÝCVIKY


Vybrané akcie Institutu Virginie Satirovej na rok 2007
Samostatné semináre pre otvorené skupiny úèastníkov:
Povedz to priamo - preventívny základný záitkový kurz, akreditovaný M v SR
Termín a miesto konania: 07. - 08. septembra 2007 v Bratislave
5. rastová komunita pre rodiny a rodinných prísluníkov Zdravé vzahy
Termín a miesto konania: 29. júna - 01. júla 2007 v Bratislave
Muská komunita - pre muov otcov, synov a bratov, priate¾ov, kolegov atï.
Termín a miesto konania: pravdepodobne október 2007
Domáce násilie
Termín a miesto konania: september 2007 Slovensko (podrobnosti oznámime dodatoène)
Cesta ku kongruencii v rámci krátkodobej systemickej transformaènej terapie
Termín a miesto konania: september - október 2007 (podrobnosti oznámime dodatoène)
Rodinné väzby - I. èas
Termín a miesto konania: 30. novembra - 01. decembra 2007 v Bratislave
Dlhodobé výcviky pre uzavreté skupiny:
Dvojroèný intenzívny systemický terapeutický a rastový výcvik pod¾a modelu Virginie
Satirovej STAR basic II. pre uzatvorenú skupinu poradcov a terapeutov - 1. stretnutie
Termín prvého stretnutia : 21. - 27. novembra 2007 v Koèovciach pri Novom Meste nad
Váhom
Lektori: Mgr. Rebeka Trepaèová, PhDr. O¾ga Nemcová
Výcvik v tyroch celotýdòových sústredeniach je urèený pre uzatvorenú skupinu
profesionálov v pomáhajúcich profesiách, ktorí budú vybraní lektormi IVS v SR na základe
výberových pohovorov v roku 2007. Výberové konanie pod¾a predpísaných kritérií
(uvedených na www.satir-institute.sk) sa uskutoèní v dòoch 01. júna a 25. júla 2007. Prvé
stretnutie otvorí základné teoretické vzdelávanie, záitkové skúsenosti a nácvik zruèností
zameraných na osobný rast a prácu s èlovekom a jeho rodinným systémom pod¾a modelu
Virginie Satirovej a úvodné supervízie v skupine v rozsahu 60 hodín a prebieha rezidenèným
spôsobom. Systematická supervízia nie je súèasou tohto výcviku.
tvorroèný intenzívny systemický terapeutický a rastový výcvik pod¾a modelu Virginie
Satirovej STAR-T I.
pre uzatvorenú skupinu terapeutov
Termín a miesto prvého stretntuia: 5. - 8. septembra 2007 v Koèovciach pri Novom Meste nad
Váhom
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Lektori: PhDr. Hana èibranyová, PhDr. Naïa Feketeová, PhDr. Blaena Ghillányová
tvoroèný psychoterapeutický výcvik v súlade s poiadavkami SPS v celkovom rozsahu 680
hodín. Výcvik je urèený pre uzatvorenú skupinu profesionálov-psychoterapeutov, ktorí budú
po splnení predpísaných kritérií (uvedených na www.satir-institute.sk) vybraní lektormi IVS
na základe výberových pohovorov v dòoch 22. marca a 17. apríla 2007. Prvé stretnutie prvého
semestra v rozsahu 32 hodín otvorí základné teoretické vzdelávanie, záitkové skúsenosti a
nácvik zruèností zameraných na osobný rast a terapeutickú prácu s èlovekom a jeho rodinným
systémom pod¾a modelu Virginie Satirovej, ako aj úvodné supervízie v skupine. Výcvik
prebieha rezidenèným spôsobom a systematická supervízia aj cvièná terapia sú jeho súèasou.
Viac informácií na www.satir-institute.sk


Rodinné centrum SZU v Liptovskom Hrádku v spolupráci
s Mestským Kultúrnym strediskom Vás pozývajú na

verejnú prednáku a odborný seminár medzinárodne uznávanej doktorky
PhDr. JIØINY PREKOPOVEJ - významnej nemeckej psychologièky
èeského pôvodu na tému

TERAPIA PEVNÝM OBJATÍM
Bezpodmieneèná láska ako jedna zo základných ivotných potrieb èloveka
Terapia pevným objatím (napriek svojmu jednoducho pôsobiacemu názvu) je v psychológii
terminus technicus. Tradiène sa táto metóda pouíva pri zmieròovaní prejavov detí s
autismom. Dr. Prekopová ju vak rozírila i na iné problémy vrátane manelských konfliktov,
vzahov medzi dospelými a ich ijúcimi alebo u zosnulými rodièmi, prepojila ju s tzv.
systematickou terapiou a vyvinula z nej ve¾mi úèinnú terapiu pre poruchy osobnostného
vývoja a väzieb v rodine. Ïalej z nej mávajú prospech deti s poruchou pozornosti, hlavne keï
sú zneistené v citových vzahoch a v skúsenosti bezpodmieneèného citového prijatia, ïalej
pre deti zvýene úzkostné, fóbické, majúce problémy s nadväzovaním kontaktu s rovesníkmi.
Ve¾mi dobrý vplyv má i na vzahy detí s ako korigovate¾nou tendenciou k dominancii vo
vzahu k rodièom. Jiøina Prekopová oznaèuje také diea ako malý tyran.
22. 5. 2007  17:30 Prednáka pre irokú verejnos, predovetkým rodièovskú
ÈO POTREBUJE DIEA, ABY Z NEHO BOL DOBRÝ ÈLOVEK  Pevné objatie ako
ivotná forma
23. 5. 2007  od 09:00 do 18:00 Seminár pre odbornú verejnos a zainteresovaných laikov
(pedagógovia, psychológovia, vychovávatelia a iné s demi pracujúce profesie, rodièia,
pracovníci materských centier a pod.)
ZÁKLADY TERAPIE PEVNÝM OBJATÍM
podrobný program prednáok bude dodatoène upresnený na www.szuslh.sk.
24. 5. 2007  10:00 Terapia zmierenia s chorými, starými alebo u zosnulými rodièmi
(praktický workshop s PhDr. Jiøinou Prekopovou pre 18  20 úèastníkov)
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Miesto konania:
Vetky prednáky a workshopy sa budú kona v priestoroch Mestského Kultúrneho strediska
v Liptovskom Hrádku.
Cena:
Prednáka v utorok 22. 5. 2007 = 100,- Sk za osobu; 150,- Sk za manelský pár
Celodenný seminár v stredu 23. 5. 2007 = 300,- Sk za osobu
Workshop vo tvrtok 24. 5. 2007 = 100,- Sk za osobu
Permanentka na celé podujatie (vetky prednáky a workshopy) = 350,- Sk za osobu
Z dôvodu ve¾kého záujmu je nutné úèas vèas rezervova zaslaním e-mailu na adresu
mariastankova@karneval.cz
Jiøina Prekopová (1929) je zakladate¾kou a prezidentkou Spoloènosti pre terapiu pevným
objatím. Narodila sa v Prostìjove, v roku 1968 vak spolu so svojím manelom emigrovala do
Nemecka. Mnoho rokov pracovala ako psychologièka v detskej nemocnici v Stuttgarte s
demi s poruchami správania. Napísala mnostvo kníh, z ktorých niektoré boli preloené a
do 16 jazykov a stali sa bestsellermi. V èeskom preklade vyli napr. Malý tyran, Deti jsou
hosté kteøí hledají cestu, Prvorozené dítì, Kdy dítì nechce spát, Empatie ai. Kadoroène
organizuje na stovku prednáok, kurzov a seminárov v najrôznejích miestach sveta. Jej
metódu uplatòuje mnoho odborných pracovísk (najbliie Praha  PhDr. turma). Intitúty
Jiøiny Prekopovej, ktoré zaloili jej iaèky, sú u i v Mexico City a vo Viedni.


SVETOVÁ KONFERENCIA O RODINE - PRAHA 2007
16. - 19. mája 2007
Praha, Hotel Pyramida
Konference se koná pod zá titou
PRIMÁTORA HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY MUDR. PAVLA BÉMA,
SVÌTOVÉ ASOCIACE RODINNÉ TERAPIE IFTA,
JEJÍM PRESIDENTEM JE TOBY SIGRUN HERMAN
A
VÝBORU SEKCE RODINNÉ TERAPIE PSYCHOTERAPEUTICKÉ SPOLEÈNOSTI
ÈESKÉ LÉKAØSKÉ SPOLEÈNOSTI J. E. PURKYNÌ
U PØÍLEITOSTI NEDOITÝCH 90. NAROZENIN VIRGINIE SATIROVÉ
A 20. VÝROÈÍ PRVNÍHO SVÌTOVÉHO KONGRESU O RODINNÉ TERAPII V PRAZE.
V rámci konference probìhne i výroèní setkání èlenù a institutù Avanty.
"Avanta Network" je nezisková vzdìlávací organizace s celosvìtovou sítí, kterou zaloila V.
Satirová
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Téma konference:

RODINA V GLOBÁLNÍM SVÌTÌ
Kdy pomáháme rodinì, uzdravujeme svìt (VIRGINIA SATIROVÁ)
Èestný prezident konference:
DR. JOHN BANMEN, PSYCH., R.M.F.T.,
profesor Univerzity v Britské Kolumbii, Kanada, øeditel výcviku Satir Institute of the Pacific
TÉMATICKÉ OKRUHY:
1. Stejnosti a rozdíly rodin svìtadílù,
univerzální zdroje rodin, jejich odlinosti, monosti rùstu a vzájemného propojování.
2. Multidisciplinární péèe o rodinu
v oblasti sociální, justièní, zdravotní, psychologické, pedagogické, práce a øízení organizace, v
neziskových organizacích a jejich vzájemné propojování.
3. Terapeutická práce s rodinou, co spojuje rodinné terapeuty pøi práci s rodinou, teoretická
východiska, pøístupy a nástroje jednotlivých smìrù rodinné terapie, jejich odlinosti, monosti
propojování a vzájemného obohacení.
4. Osobnost a práce Virginie Satirové a její odkaz svìtu. Oslava nedoitých 90. narozenin
Virginie Satirové
Dne 19. 5. 2007 se uskuteèní výroèní setkání institutù, èlenù Avanty a hostù a W. Zahnd
pøevezme cenu LIVING TREASURE AWARD Avanty za celoivotní práci v modelu V.
Satirové
V rámci konference se bude dne 18. 5. 2007 od 11.00 do 17.00 v hotelu Pyramida konat
schùze výboru IFTA. a 15. 5. a 20. 5. 2007 se uskuteèní zasedání výboru Avanty
Viac informácií na www.conference.cz/WFC2007
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Katedra psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ruomberku
Asociácia poradenských psychológov ÈR
Metodicko-výskumný kabinet psychologického a výchovného poradenstva a prevencie
VÚDPaP Bratislava
vás pozývajú
v termíne
4.  5. septembra 2007
(rozsah 15 hodín)
na odborný seminár

DIAGNOSTIKA INTELIGENCIE DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH
TANDARDIZOVANÝMI TESTAMI
Seminár je prioritne urèený poradenským, kolským a klinickým psychológom
pouívajúcich pri svojej práci tandardizované testy inteligencie
Miesto konania:
Katedra psychológie, Filozofická fakulta KU v Ruomberku
Lektori:
doc. PhDr. Jiøí Dan, CSc.
doc. RNDr. Alojz Ritomský, CSc.
Mgr. Judita Baumgartnerová
Témy:
Súèasný stav psychologickej diagnostiky inteligencie.
Diagnostika inteligencie inteligenènými testami.
Iné monosti diagnostiky inteligencie, netestová diagnostika.
Pouívanie tandardizovaných testov inteligencie v rámci rôznych psychologických
predikèných modelov  jednofaktorové a viacefaktorové modely, neuropsychologická
diagnostika.
Psychometrické charakteristiky testov inteligencie  ako èíta príruèky k testom.
Test WISC- slovenská a èeská lokalizácia jeho revidovaných foriem.
tandardizácia testu WISC-IIIUK pre slovenskú a èeskú populáciu.
Interpretácia celkového skóre a èiastkových skóre. Interpretácia jednotlivých subtestov a
profilu.
Pouitie testu WISC-III pre diagnostiku mimoriadne nadaných, zmyslovo hendikepovaných,
pøísluníkù etník.
Diagnostika inteligencie u osôb znevýhodnených niou znalosou vyuèovacieho jazyka.
Kontrola znevýhodnenia prísluníkov minorít pri kontrukcii a lokalizácii testu, pri
administrácii testu a interpretácii jeho výsledkov.
Útoky proti pouívaniu testov inteligencie v minulosti a dnes, ich kategorizácia a monosti
obrany.
Skúsenosti poradenských a klinických psychológov s testami PDW a WISC-III.
Kazuistiky.
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PRIHLÁKA NA ODBORNÝ SEMINÁR
Odosla do 30.4. 2007
DIAGNOSTIKA INTELIGENCIE DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH
TANDARDIZOVANÝMI TESTAMI
4.  5. september 2007
Priezvisko, meno, tituly:
Pracovisko (katedra):
Adresa pracoviska:
Telefón:
E-mail:
Dátum:

..

Podpis:

..

..

Adresa pre odoslanie prihláky:
Zuzana Lesáková
Katedra psychológie FF KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ruomberok
e-mail: lesakova@fphil.ku.sk

Podrobnejie organizaèné informácie a presný harmonogram podujatia zaleme prihláseným
úèastníkom.
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pozvánka na podujatie

Letné adlerovské stretnutia
III. roèník
V prázdninovom termíne 14. - 17.júla 2007 sa u po tretí raz uskutoèní stretnutie
èlenov a priate¾ov Slovenskej adlerovskej spoloènosti, na ktoré Vás srdeène pozývame.
Odborný program pre priaznivcov adlerovskej individuálnej psychológie zabezpeèí
organizaèný tím v spolupráci s Dr. Romanom Borboa, prezidentom vajèiarskej adlerovskej
spoloènosti so sídlom v Zürichu. Okrem prednáok a demontrácií práce s klientom, budú
si môc úèastníci letného stretnutia vyskúa i niektoré praktické techniky poradenskej
práce s dôrazom na analýzu ivotného týlu a raných spomienok. Na podujatí budú
prezentované odborné prednáky na tému: Proces a poradenské zruènosti v adlerovskej
psychoterapii, Ako porozumie egocentrizmu adolescentov a prekonáva ich odpor,
Povzbudzovanie - lepie ako odmena a trest a ïalie vzdelávacie záitkové aktivity.
Akcia ponúka i portové a spoloèenské monosti ako aj príleitosti pre úèastníkov, a
osobitne ich deti v mladom i adolescentnom veku, nájs si v atmosfére prispievania a
spolupatriènosti nových priate¾ov. Deti a mláde majú vlastný obohacujúci poznávací a
rekreaèný program pod supervíziou.
Ak vám v lete nestaèí len oddychova, ale chcete získa aj nové informácie a
skúsenosti, je nae podujatie pre vás tým pravým spojením relaxu a poznávania. V prípade
Váho záujmu o úèas na òom polite prihláky na horeuvedenú adresu naej spoloènosti
alebo na e-mailovú adresu: alfredadler.sk@gmail.com.
Telefónusporiadate¾a:0905269 537.
S podrobným programom a podmienkami úèasti na podujatí sa oboznámite na naej
webovej stránke: www.alfredadler.sk
Barbora Mesároová
èlenka výboru
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PREH¼AD KONFERENÈNÝCH PODUJATÍ
Vo svete
***
E 9-13. máj 2007
5th Biennial Conference of the
International Academy for Intercultural
Research
web: www.interculturalacademy.org/
***
E 9-12.máj 2007
European Congress of Work and
Organizational Psychology
Miesto: Štokholm, Švédsko
web: www.eawop2007.org
***
E 9-11. máj 2007
Third International Conference on
Children Exposed to Domestic Violence
Miesto: London, Ontario, Kanada
http://www.lfcc.on.ca/conference.html
***
E 17-20. máj 2007
Applied Neuroscience for Healthy Brain
Function
Miesto: Nijmegen, the Netherlands
www.appliedneuroscience.nl.
***

***
E 20-23. máj 2007
Chinese-German Congress on
Psychotherapy: Changing SocietiesChanging Peoples: Psychotherapeutic
answers
Miesto: Shanghai, China
http://www.dcap.de
***
E 23-27. máj 2007
Second European Cognitive Science
Conference: EuroCogSci 2007
Miesto: Delphi, Greece
http://conferences.phs.uoa.gr/
EuroCogSci07
***
E 24-25 máj, 2007
International Colloquium on career
counseling psychology
Miesto: Rouen, France
http://www.univ-rouen.fr/08606744/0/
fiche_UFP__pagelibre/
***
E May 30 - June 2, 2007
6th Annual Hawaii International
Conference on Social Sciences
Miesto: Honolulu, Hawaii, USA
http://www.hicsocial.org/

***
E 19. máj 2007
th
105 International Conference on STRESS E 31. máj - 1. jún 2007
The 5th Nordic Conference on Research on
/ DEPRESSION: CAUSE AND
Autistic Spectrum Disorders
TREATMENT
Miesto: Reykjavik, Iceland http://
Miesto: Miláno, Taliansko
www.yourhost.is/
http://www.rocca-stendoro.it
index.php?option=com_content&task=view&id=
37&Itemid=49
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***
E 31. máj - 2. jún 2007
Jean Piaget Society Meetings
Miesto: Amsterdam, Holandsko
http://www.piaget.org/
***
E 7-9. jún 2007
Canadian Psychological Association
(CPA) Annual Convention
Miesto: Ottawa, Kanada http://
www.cpa.ca/
***
E 7-9. jún 2007
2007 Advertising and Consumer
Psychology:New Frontiers in Branding:
Attitudes, Attachments, and Relationships
Miesto: Santa Monica, California, USA
e-mail: priester@usc.edu

***
E 4-7. júl 2007
2007 Annual Meeting of the International
Society of Political Psychology
Miesto: Portland, Oregon, USA
http://ispp.org/meet.html
***
E 5-8. júl 2007
The 15th Biennial Conference of the
Australasian Human Development
Association (AHDA)
Miesto: Sydney, Austrália
http://www.psych.usyd.edu.au/ahda07/
***
E 9-12. júl 2007
EUROPEAN SOCIETY FOR
PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY
Miesto: University of Geneva, Switzerland
www.eurospp.org

***
E
9-13.
júl
2007
E 21-22. jún 2007
Small group meeting on social stigma and Eighth Annual Conference, International
Stress Management Association
social disadvantage
Miesto: Oud-Poelgeest Castle, Holandsko Miesto: Montreal, Kanada
http://www.isma-usa.org/
Kontakt: barreto@fsw.leidenuniv.nl
***

***
***
E 1-6. júl 2007
International Conference on Perception
and Action (ICPA 14 Japan 2007)
Miesto: Yokohama City, Kanagawa,
Japonsko
http://www.trincoll.edu/depts/ecopsyc/
isep
***
E 3-8. júl 2007
3rd International Congress of Psychology
and Law
Miesto: Adelaide, Austrália
Kontakt: woods@sapmea.asn.au

E 9-14. júl 2007
5th Biennial Conference of the
International Academy for Intercultural
Research
Miesto: Groningen, The Netherlands
http://www.interculturalacademy.org/
groningen_2007.html
***
E 11-13. júl 2007
2007 International Attachment
Conference
Miesto: University of Minho, Braga,
Portugalsko
http://www.iep.uminho.pt/iac2007
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***
E 13-15. júl 2007
International Conference on
the Teaching of Psychology
Miesto: Vancouver, Canada
www.kwantlen.ca/ictp
***
E 24-28. júl 2007
Annual Colloquium, International
School Psychology Association (ISPA)
Miesto: Tampere, Fínsko
www.ispaewb.org/6.html
***
E 1-4. august 2007
29th Annual Meeting of the Cognitive
Science Society - CogSci2007
Miesto: Nashville, Tennessee, USA
http://csep.psyc.memphis.edu/cogsci07/
***
E 16-19. august 2007
International Council of Psychologists
(ICP)
Miesto: San Diego, California USA
http://icpsych.tripod.com/
***
E 17-20. august 2007
112th Annual Convention of the American
Psychological Association (APA)
Miesto: San Francisco, California, USA
www.apa.org/convention
***
E 21-25. august 2007
13th European Conference on
Developmental Psychology (ECDP)
Miesto: Jena, Nemecko
http://www.esdp2007.de/
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***
E 23-26. august 2007
2007 World Conference of Stress
Miesto: Budapest, Maïarsko
http://www.stress07.com/
***
E 25-29. august 2007
ESCAP - European Society of Child
& Adolescent Psychiatry,
13th International Congress
Miesto: Florence, Taliansko
http://www.escap-net.org/
***
E 17-20. október 2007
Annual Institute & Conference of
The American Academy
of Psychotherapists
Miesto: San Diego, California, USA
www.aapweb.com.
***
E 15-18. november 2007
48th Psychonomic Society
Annual Meeting
Miesto: Long Beach, California, USA
http://www.psychonomic.org/meet.htm
***
E 23-25. november, 2007
Psychological Assessment in
Personnel Selection
Miesto: Delhi, India
http://www.personnelselection.org/
***
E 6-9. december 2007
International Society for Quality-of-Life
Studies (ISQOLS): From QOL Concepts
to QOL Performance Measures
Miesto: San Diego, California, USA
http://www.isqols.org/

Na Slovensku a v Èechách
E 16. a• 19. mája, 2007
World Family Conference
Miesto: Praha, Èeská republika
http://www.conference.cz/WFC2007/
***
E 3. a• 6. júla 2007
10-ty Európsky kongres psychológie
Miesto: Praha, Èeská republika
www.ecp2007.com/intro.htm
***
E 6. a• 8. septembera 2007
25. Psychologické dni
Metanoia  harmónia èloveka
Miesto: Trenèín
www.psychologia.sk/sps

***
E 16. a• 20. októbra 2007
26. èesko-slovenská psychoterapeutická
konference: Jedinec a skupina
v psychoterapii a ve výcviku.
Miesto: Luhaèovice, Èeská republika
***
E 15. a•16. novembra 2007
Osobnos v kontexte
kognícií, emocionality a motivácií.
Organizátori: Katedra psychológie
FF UK s ÚEPs SAV
Miesto: Bratislava
http://kpsych.fphil.uniba.sk

***
E 13. a 14. septembera 2007
Sociálne procesy a osobnos:
Pohyb, vývoj, zmena
Miesto: Telè, Èeská republika
http://www.phil.muni.cz/psych
***
E 21. a• 23. september 2007
International Conference on Spirituality
Miesto: Praha, Èeská republika
https://praha.psu.cas.cz/spirituality
***
E 11. - 13. október 2007
Psychológia pre ivot: Konferencia pri
príleitosti 15. výroèia
Katedry psychológie FF TU
Miesto: Trnava
http://katpsych.truni.sk/konferencia
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SPOMÍNAME
Odiiel z naich radov prof. PhDr. Vladislav Kaèáni, DrSc.
Správa o tom, e pán profesor Kaèáni dòa 2. 2.2007 neèakane odiiel
spomedzi nás bola hlbokou ranou pre vetkých, ktorí sme ho poznali,
spolupracovali s ním a bol pre mnohých úprimným priate¾om,
uèite¾om, poradcom. Odiiel vzácny èlovek, výrazná osobnos
slovenskej pedagogiky a psychológie.
Profesor Vladislav Kaèáni zaèal pracova na Katedre psychológie PF UMB v roku
1996 ako profesor, ktorý prednáal sociálnu psychológiu, viedol vedeckých apirantov,
skúal na tátnych, rigoróznych a dizertaèných skúkach. Bol dlhoroèným èlenom VR PF
UMB. Pôsobil ako predseda habilitaèných a inauguraèných komisií a práve jeho zásluhou
sa vedecká psychologická obec v SR a ÈR rozírila o radu docentov i profesorov.
Pán profesor sa venoval o. i. rozpracovaniu psychologických aspektov výchovy
a vzdelávania, èoho výsledkom je jeho výskumná vedecká a publikaèná èinnos. Je
autorom viacerých monografií, odborných túdií i populárnych èlánkov. Vystúpil na
desiatkach vedeckých seminárov a konferenciách doma i v zahranièí.
Kolegovia z katedry psychológie i celá akademická obec PF UMB len ako môu
uveri tomu, e prof. Kaèáni plný optimizmu, dobrej pohody, pripravený a ochotný vdy
pomôc a poradi u nikdy nepríde na katedru s úsmevom a pre neho tak typicky
roziarenou tvárou. Pri poslednom stretnutí 19. decembra 2006 na koncoroènom zasadnutí
katedry spolu s kolegami plánoval zorganizova odborný seminár pri príleitosti 50.-teho
výroèia pôsobenia ako vysokokolský uèite¾. ia¾, nedoprial nám toto odborné stretnutie,
odiiel neèakane, bez rozlúèky, skôr ako sa mohli nae spoloèné plány naplni. Rovnako
sme uvaovali o pokraèovaní vydávania publikácie spoloènej s kolegami z Katedry
pedagogiky PF UMB  Psychológia a pedagogika pomáhajú kole. Ani pri realizácii
tohto zámeru u ia¾ s nami nebude. Chcem ho vak ubezpeèi, e v diele, ktoré zaèal
a nestihol ukonèi, sa budú usilova kolegovia z Katedier psychológie a pedagogiky PF
UMB pokraèova.
Títo pracovníci, ale aj ïalí pracovníci z PF UMB v Banskej Bystrici oceòujú pomoc
prof. Kaèániho, jeho ve¾korysos a rady, ktoré im dával a budú sa ich snai uplatòova
v reálnom ivote. Poznali sme ho ako pracovitého, milého a úprimného èloveka, ochotného
vdy pomôc a poradi, prísneho ale spravodlivého pedagóga, ktorý málokedy povedal
nie. Bol naím vzorom.
Dovo¾te mi preto, aby sme sa s prof. PhDr. Vladislavom Kaèánim, DrSc. rozlúèili
v mene vedenia PF UMB Banskej Bystrici, v mene spolupracovníkov Katedry psychológie
PF UMB a vetkých zamestnancov PF UMB Banskej Bystrici.
Èes Vaej pamiatke
Marta Valihorová
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BLAHOELÁME
Jubilujúci kolegovia v prvom polroku 2007
(v abecednom poradí bez titulov):
AIBEKOVÁ MARTA
BÍRO VILIAM
BOROVIÈKA PETER
FARKA GABRIEL
GAÁLOVÁ EVA
GALANOVÁ BARBARA
GALLASOVÁ BOENA
GRÓFOVÁ MÁRIA
JAVORSKÝ JOZEF
JUNASOVÁ TATIANA
KALINOVÁ MARTA
KITA LADISLAV
KOSTÍK CYRIL
KRIANOVÁ EVA
KUBALÁK MILAN
KUCEK PETER
KVASSAY JÁN
LÁZNIÈKOVÁ ¼UBICA
LENORÁKOVÁ SOÒA
LUÈÁK RADO
MAJTÁSOVÁ ¼UDMILA
MARTONOVÁ NAÏA
MELICHERÈÍKOVÁ EVA
NEVRLÁ VIERA
NOPP IGOR
NOVODVORSKÁ TEKLA
SOBOTA JURAJ
STRÁNSKY ZDENÌK
SZARKOVÁ KAMILA
ARIOVÁ DANIELA
EBEJ FRANTIEK
IMOVÁ EVA
KARBOVÁ ANNA
KODÁÈKOVÁ JELA
TAKEREROVÁ MÁRIA
TATARKOVÁ DESANKA
VÁ PETER
IAK EDUARD
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TRITVRSTOROÈIE DÔSTOJNÉHO JUBILANTA NAEJ
PSYCHOLÓGIE
Kohoe? No predsa toho, ktorý pôsobí celý profesionálny ivot, t.j. 53 rokov v Ústave
experimentálnej psychológie SAV. Nastúpil tam v období prevládajúcej pavlovovskej
psychológie u nás (experimentálne skúmal murkací reflex), od 60. rokov sa v laboratóriu
i v teréne podie¾al na rozvoji ininierskej psychológie a v 90. rokoch inicioval rozvoj
psychológie náboenstva v celoslovenskom meradle.
Akiste u je pre mnohých zrejmé, e tým jubilantom je PhDr. Michal Stríenec, DrSc.
(*19. sept. 1932). K encyklopedickej skratke patrí vymenova popri mnostve
èasopiseckých túdií a príspevkov v zborníkoch (do r. 2006 blízko k 300) aspoò
najdôleitejie kniné publikácie: Psychológia a kybernetika (1966), Súèasné tendencie
v ininierskej psychológii (1971), Èlovek a poèítaè (1978, preklad v Po¾sku r. 1984),
Psychológia náboenstva (1936), Súèasná psychológia náboenstva (2001), Religiozita,
spiritualita a osobnos (2006, M.S. je tu jedným zo tyroch autorov).
Keïe jubilantovi som verejne gratuloval pri jeho 50-ke, potom obírne aj pri 60-ke
a nedávno historicko-esejisticky pri jeho 70-ke, tentoraz zaènem inakie. Michal je vo
veku, v ktorom samé bilancovanie prerastá do kategórie naplòovania ivota. Aj keï nie je
dobre zdravý, za to je naïalej ve¾mi výkonný i ambiciózny. U 45 rokov ije v súladnom
manelstve s Terezkou (lekárka  èelustná ortopédka), má dvoch profesne úspených,
enatých synov a pä vnúèat. Jubilant sa stal nielen (u prv spomenutým) iniciátorom ale
aj rozvíjate¾om psychologickej disciplíny  religion psychology. O jej význame, najmä
v súèasnej globalizácii dobrého i zlého sa u napísalo dos. V Ústave experimentálnej
psychológie SAV  podèiarkujem experimentálnej  sa mu podarilo zdrui nieko¾ko
mladích pracovníkov k tejto téme jeho mysle, èo mono poklada za etablovanie
psychológie náboenstva v slovenskej komunite psychológov. V tejto oblasti pôsobí
v posledných rokoch aj pedagogicky na viacerých vysokých kolách, odkia¾ sa o tento
topic zaèali interesova ïalí mladí.
Ústav experimentálnej psychológie SAV si nedávno pripomenul 50. výroèie svojej
existencie. ia¾, nedolo pritom na tých, ktorí by si pri takej príleitosti boli zaslúili
relevantné ocenenie za vydobyté postavenie tohto ústavu vo vývoji novodobej
psychológie na Slovensku. Nech je mi dovolené ako dlhodobému riadite¾ovi tejto intitúcie
udeli Michalovi  môjmu spolupracovníkovi a priate¾ovi, tajomníkovi a neskorie
i nástupcovi, aspoò vyhlásením ocenenie, ktoré by sa mohlo vymedzi takto: Významná,
jadrová, vedecká, organizátorská, ideovo-kultivovaná osobnos slovenskej psychológie.
Damián Kováè
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K JUBILEU NÁHO PREDSEDU
Neúprosný kolotoè èasu neúnavne naháòa nových kandidátov do elitného klubu
esdesiatnikov. Tohto roku sa medzi nich zaradí i ná predseda, kolega a priate¾ Ivan
Sarmány Schuller..
Hos. doc. PhDr. Ivan Sarmány Schuller, CSc. sa narodil 8.7. 1947 v Bratislave, kde
absolvoval aj svoje oficiálne vzdelávanie. R. 1973 nastúpil do Ústavu experimentálnej
psychológie SAV a pôsobí tu a podnes. V priebehu rokov absolvoval aj nadstavbové
vzdelávanie, to jest splnil podmienky na udelenie titulov PhDr. a CSc. Vedeckým
kvalifikaèným stupòom IIa. získal aj plnú kvalifikáciu pre realizáciu výskumnej a vedeckej
èinnosti. A faktom je, e Ivan Sarmány Schuller svoje schopnosti aj s vervou vyuíval.
Mentálne sa rýchle stotonil s experimentálnym charakterom pracoviska. Vedecký záujem
symetrický rozloil medzi experimentálnu, veobecnú a pracovnú psychológiu. Zaèiatky
vedeckej kariéry absolvoval v spolupráci so skúseným pracovným psychológom prof.
PhDr. Jozefom Danielom, DrSc. Je pozoruhodné, e po mnohých rokoch sa ich cesty
znova stretli a to pri spoloènom pedagogickom pôsobení na Univerzite Kontantína
Filozofa v Nitre.
Spomínaná experimentálna orientácia Ivana Sarmányho Schullera sa výrazne
prejavovala u pri spracovávaní problémov pracovnej psychológie. Intenzívne sa venoval
výskumom pracovnej záae, biorytmov i percepèných javov. Postupne presedlal na
výskum kognitívnych týlov a táto problematika ho doslovne chytila za srdce. Stal sa
kapacitou nielen v domácom, ale aj v zahraniènom kontexte. Publikoval viacero
významných èasopiseckých výstupov nielen v domácich (Studia psychologica
a Èeskoslovenská psychologie), ale aj v zahranièných vedeckých periodikách.
Prehlbujúca sa vedecká reputácia ho èoraz výraznejie posúvala do koncepèných
i riadiacich aktivít. Stal sa zástupcom éfredaktora v medzinárodnom karentovanom
èasopise Studia psychologica a kolite¾om doktorandského túdia. Aby získané
poznatky pravidelne odovzdával mladím generáciám budúcich psychológov, postupne
sa prepracoval k pedagogickej èinnosti. Vychovával nielen budúcich psychológov, ale
sprostredkovával psychologické poznanie aj tudentom iných odborov. Pravidelne
prednáa na Univerzite Kontantína Filozofa v Nitre, Slovenskej technickej univerzite v
Trnave ako aj na Univerzite A. Dubèeka v Trenèíne Je èlenom viacerých vedeckých rád
a doktorandských komisií. Viedol nieko¾ko grantových projektov. Vïaka svojim vedeckým
aktivitám sa stal známy aj na zahranièných pracoviskách. Ve¾kú pozornos venoval aj
spolupráci so zahraniènými partnermi. Vynikajúce jazykové vybavenie mu umonilo
absolvova dlhodobejie výskumné pobyty v Barcelone, Berne, Tel Avive a inde.
Od r. 1999 pôsobí v èele Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV. Aj keï súèasná
sociálna atmosféra príli neièí spolkovým aktivitám, spoloènos sa pod jeho vedením
vypracovala na dynamický útvar, ktorý sa významne podie¾a na ïalom vzdelávaní
slovenských psychológov najmä mladej generácie (napr. iniciovaním VOÈ, vydávaním
Psychofóra a usporadúvaním tuzemských i zahranièných konferencií). Vïaka jeho
pôsobeniu ako národného reprezentanta v organizácii STAR sa r. 2000 uskutoènila
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medzinárodná konferencia, ktorá bola v slovenských podmienkach svojim významom
ojedinelá. Vïaka peciálnemu sympóziu sme napríklad získali detailnejie informácie o tzv.
Y2K fenoméne. Aj keï tento problém, ktorý vznikol pri oèakávaní moných akostí
v súvislosti s prechodom poèítaèovej techniky do 3. tisícroèia máme zdanlivo za sebou,
nemôeme vylúèi jeho opakovanie v budúcnosti (a tým aj obyèajný ¾udský strach
z nástrah, ktoré nám moderná technika prináa).
Nemono prehliadnu ani ïalie významné aktivity Ivana Sarmányho Schullera vo
funkcii èlena Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, kde sa podie¾al sa nielen na riadení
psychológie v rámci tejto významnej vedeckej intitúcie, ale aj ostatných humanitných
Milý Ivan, dovo¾, aby som Ti v mene Tvojich kolegov, èlenov spoloènosti, tudentov
i osobných priate¾ov zaelal ve¾a zdravia, ivotnej spokojnosti a hlavne motivácie k ïalím
vedeckým výbojom. Aby si si uil ve¾a radosti zo svojich vnukov, zo záitkov z ob¾úbených
opier i z pôsobenia endorfínov po dlhých kopcovitých behoch. A aby si toho ete ve¾a
nabehal.
Imrich Ruisel
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OZNAMY
Noví èlenovia Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV
Na zasadnutiach výboru SPS pri SAV od októbra 2006 do marca 2007 boli do SPS pri
SAV prijatí títo noví èlenovia:
Riadny èlen
Mgr. Andrea Baranovská, PhD.
Mimoriadni èlenovia
Mgr. Martin Sdurka
PaedDr Klaudia Daniková
Mgr. Eva oporová
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DO KNINICE
& & &
Irvin D. Yalom: Existenciální terapie. Praha, Portál, 2006
Irvin Yalom je èitate¾om na Slovensku a v Èesku známy najmä svojimi románmi o
psychoterapii, ktoré vyli v o vydavate¾stve Portál, viacerí poznajú jeho knihu o skupinovej
psychoterapii, ktorá je mnohými odborníkmi povaovaná za najlepiu pôvodnú uèebnicu
skupinovej psychoterapie. Málokto vak Yaloma pozná ako zakladate¾a významného
prúdu existenciálnej psychoterapie. Kniha, ktorú predstavujem v tejto recenzii reflektuje
práve túto dimenziu Yalomovej práce - dôraz na existenciálne súvislosti preívania
a správania èloveka. Kniha samotná je starieho dáta, pôvodne vyla v Amerike v roku
1980 a po svojom uvedení na trh sa stala jednou z najcitovanejích kníh existenciálnej
psychológie. Hoci sa to deje s ve¾kým èasovým odstupom od pôvodného vydania,
vydanie tejto knihy ve¾mi oceòujem.
V úvodnej kapitole predstavuje Yalom svoju teóriu existenciálnej psychoterapie
zaloenú na psychodynamických predpokladoch, ktoré vychádzajú z jeho primárne
psychodynamickej orientácie. Poukazuje na to, ako v èloveku pôsobia rôzne sily, tlaky,
ktoré ovplyvòujú jeho správanie, èastokrát aj nevedomé. Yalom vak pôvodnú
psychodynamickú koncepciu konfliktu medzi pudom a superegom, z ktorej vyplýva úzkos
nahrádza existenciálnou dynamikou. Jej základom je preívanie úzkostí z tzv. základných
záleitostí, voèi ktorej si èlovek utvára obrany. Existenciálna dynamika je tak zaloená na
konflikte èloveka s vedomím existenciálnych daností. Yalom tvrdí, e kadý èlovek je
konfrontovaný týmito danosami, ktoré nevyhnutne sprevádzajú jeho existenciu. To e
si ich uvedomuje, je pecificky ¾udský fenomén. V tyroch èastiach svojej knihy
rozpracováva tyri pod¾a neho základné existenciálne danosti: smr, sloboda, osamelos,
a strata zmyslu.
Tou prvou danosou je smr. Vedomie smrti je toti je nevyhnutnos v ivote èloveka,
èlovek ju vak vníma ako ohrozenie - vedomie smrti vyvoláva úzkos. Yalom èasto
zdôrazòuje, e úzkos zo smrti je evidentná, dokazujú ju aj mnohé výskumy, avak strach
zo smrti nemusí by vdy vedomý. Tohto strachu nie sú uchránené ani deti, pretoe
intenzívne vnímajú smr, aj keï ete nemajú rozvinuté abstraktné myslenie. Yalom
poukazuje na to, ako deti ve¾a o smrti uvaujú, pýtajú sa na òu, vytvárajú si fantázie
o prekonaní smrti apod. Adekvátny vývin dieaa znamená zvládnu strach zo smrti
a vytvori si voèi vedomiu smrti adekvátne obrany. Väèina stratégií, ktoré si ¾udia pod¾a
Yaloma vytvárajú, sú adaptívne, avak existujú aj patologické stratégie vyrovnania sa
smrou medzi ktoré Yalom zaraïuje najmä kompulzívne hrdinstvo, workoholizmus, èi
agresívne ovládanie iných.
Sloboda je zväèa vnímaná ako pozitívny jav, väèina ¾udí pociuje potrebu slobodne
si voli a vybera. Yalom vak poukazuje ako je sloboda spätá so zodpovednosou a práve
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tá vyvoláva úzkos, pretoe èlovek v mnohých situáciách nemá iadne vodítka o tom,
ako sa má rozhodnú - je si iba vedomý, e jeho rozhodnutia ovplyvnia jeho ïalí ivot.
Prirodzenou obranou voèi tejto úzkosti je prijatie èi vytvorenie si nejakých noriem
a rozvinutie svojej schopnosti kona slobodne. Patologické obrany sú najmä nadmerné
podliehanie konformizmu a autoritám, ale napr. aj formy kompulzívneho správania, kedy
èlovek podriaïuje svoje správanie iracionálnym poiadavkám.
Osamelos je prirodzenou súèasou ¾udského preívania, ale Yalom chápe existenciálnu
osamelos ako hlbí jav, vyplýva z toho, e iný èlovek, nech by ako chcel, nie je schopný
pochopi úplne iného èloveka. Vyjadruje izoláciu od sveta ako takého, existenciálne
rozdelenie na ja a ostatní Dalo by sa poveda, e existenciálna izolácia vyjadruje fakt, e
sme fundamentálne izolovaní od sveta. Úzkos, ktorú èlovek na základe tohto javu preíva
súvisí s túbou neby sám, neby izolovaný od sveta, a by chránený tým, e som
súèasou celku. Prirodzenou obranou voèi tejto úzkosti sú vzahy - starostlivos o iných,
angaovanie sa v spoloènosti, avak Yalom zdôrazòuje, e ak majú by tieto vzahy zrelé,
èlovek si musí vyvinú dostatoènú sebahodnotu a stabilnú identitu. Nezrelé vzahy
zahàòajú závislos na iných, nadmernú podriadivos, prípadne fúziu s iným (napr.
vo vzahu rodiè-diea). Yalom povauje aj kompulzívnu sexualitu (nutkavé vyh¾adávanie
èo najväèieho poètu sexuálnych záitkov) za prejav nezvládnutej existenciálnej osamelosti.
Strach z bezzmyselnosti vychádza z faktu, e èlovek sa rodí do sveta, ktorý nemá
predom definovaný zmysel. Èlovek preíva bezzmyselnos, no zároveò cíti potrebu nájs
v ivote zmysel, ktorému by sa mohol odovzda. Yalom v tejto èasti oceòuje prínos
Franklovej logoterapie pre prácu s bezzmyselnosou. Spôsob adekvátnej reakcie na stav
bezzmyselnosti je vytvori si hodnoty pre svoj ivot, príp. adoptova nejaké u vo svete
prítomné a naplno sa do nich angaova. Neadekvátne formy reakcie sú nihilizmus, pasívita
a bezcie¾nos.
Yalomovi sa v knihe podarilo integrova filozofické zdroje existencializmu, svoje
názory aj zistenia viacerých výskumov. S názormi Yaloma sa dá v mnohom diskutova,
patrí toti medzi tzv. existenciálnych skeptikov, ktorí zdôrazòujú neprítomnos objektívneho
zmyslu vo svete, nedá sa vak poveda, e by nebral do úvahy ostatné názory. Jedinou
ruivou vecou, ktorú som pocioval pri èítaní knihy, boli preklady niektorých k¾úèových
pojmov, ktoré pod¾a mòa niekedy opomínali pôvodný význam. Napr. preklad osamelos
nie je presným prekladom anglického originálu isolation, ktorý vyjadruje skôr odtrhnutie,
odlúèenie, separáciu. Podobne preklad anglického meaninglessness ako strata zmyslu
navodzuje dojem straty u nájdeného èi vytvoreného zmyslu, prièom pre Yaloma je stav
bezzmyselnosti (pod¾a mòa vhodnejí preklad) prvotným javom preívania èloveka. Kniha
je vak aj napriek tomu cenným zdrojom informácií pre ¾udí, ktorí chcú obohati svoju
prácu s klientmi o existenciálnu dimenziu.
Peter Halama
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E.W.L. Smith: Tìlo v psychoterapii. Praha, Portál 2006
Vydavate¾stvo Portál opä poteilo záujemcov o psychoterapiu, tentokrát prekladom
knihy amerického gestalt psychoterapeuta Tìlo v psychoterapii, ktorá po prvýkrát vyla
v roku 1985 (a) je dodnes uznávaným dielom na poli psychoterapie zameranej na prácu
s telom (z obalu).
Tak ako názov, aj úvodná mylienka autorovho predhovoru (Jungov výrok: ...dua je
závislá na tele a telo je závislé na dui) dáva tui, èo v knihe mono nájs. Autorovým
cie¾om je zmysluplne integrova jemu známe, dovtedy zväèa jednotlivo publikované
informácie o práci s telom v psychoterapeutickom procese.
Prvá èas knihy sa zaoberá historickými koreòmi práce s telom a organizmickým
poh¾adom na osobnos, psychopatológiu a psychoterapiu. V prvej kapitole autor
v podstate definuje mylienkový priestor, do ktorého je zasadená celá kniha, prièom treba
podotknú, e tento priestor je ve¾mi iroký, podnetný a tedrý  ohranièujú ho mylienky
viacerých psychoterapeutov (a smerov), ktorí do svojej práce s pacientami a do svojho
poh¾adu na zdravé a naruené fungovanie èloveka vo svete okrem mylienok a verbálnej
práce zahrnuli aj telesné pocity (napríklad Freud, Ferenczi, jeho iak Reich, Kaiser, Perls,
Lowen a iní). V ïalích kapitolách vysvet¾uje organizmický poh¾ad na dynamiku osobnosti
(ktorá sa zdravo realizuje v cykle kontaktu organizmu s prostredím, uspokojením
a následným stiahnutím sa z tohto kontaktu), na psychopatológiu (ktorou rozumie zvykové
vzorce naruenia plynulosti vynárania a ustupovania kontaktových cyklov v ich rôznych
fázach) a na psychoterapiu. Organizmický poh¾ad na psychoterapiu zdôrazòuje prácu
s telom, ktorá okrem facilitácie procesu uvedomovania umoòuje v bezpeènom
terapeutickom prostredí aj expresiu - nové spôsoby akcie, ktoré umonia dokonèenie
v minulosti preruených cyklov a povedú k uspokojeniu a k ich uzatvoreniu.
Druhá èas knihy je venovaná poznávaniu osobnosti prostredníctvom tela, teda venuje
sa základnej praktickej aplikácii práce s telom v psychoterapii. Vedie èitate¾a k tomu, ako
mono prostredníctvom fyzickej aktivity èloveka poznáva jeho spôsob bytia vo svete.
V kapitole Komunikácia s telom sa mono dozvedie, prostredníctvom akých informácií
sa telo terapeutovi ukazuje  autor sa zameriava na oblas telesných postojov a gest (na
neverbálnu komunikáciu). Terapeut z tzv. èítania tela môe porozumie spôsobu, akým
pacient svoje telo utvára. Terapeut sa snaí pod¾a evoluèného a funkcionalistického
princípu keï nieèo nepouíva, stratí to èíta telesnú kontitúciu pacienta/klienta 
sledova (èi u vo¾ne  fenomenologicky alebo interpretaène  typologicky), ktoré èasti
tela sú pouívané, vyivované a ktoré èasti precvièované a vyivované nie sú a preto sa
naplno nerozvíjajú a môu atrofova. Za touto kapitolou nasleduje sta venovaná
konkrétnym metódam, ktoré pacientovi umoòujú rozvíja uvedomenie si tela, teda
organizmické uvedomenie si pecifických telesných vnemov, ktoré svedèia o zníenej
ivosti urèitých miest alebo o blokoch v energetickom toku. Sú to informácie, ku ktorým
sa pacient dostane priamo a vedú k terapeutickej intervencii zameranej na telo.
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Tretia èas knihy  Psychoterapeutické intervencie zamerané na telo  nadväzuje na
predchádzajúce èasti. Rozvíja monosti terapeutických stretnutí, ktoré smerujú k zvýeniu
uvedomenia a podpore rastu pacienta prostredníctvom na telo zameraných intervencií.
Tieto techniky môu pacientovi umoni vïaka zaujatiu telesných pozícií zintenzívnené
vedomie vlastného tela, psychický regres, intenzívnejie vyjadrenie emócií (ide o pouitie
tzv. mäkkých techník, ktoré sú ve¾mi mierne a bezpeèné). Tzv. tvrdé techniky sú ve¾mi
silné, nepríjemné, niekedy dokonca bolestivé a èasto vedú k dramatickému uvo¾neniu
zablokovaných emócií a spomienok. Expresívne techniky v terapii napomáhajú pohybu
energie do svalového systému  vedú ku konkrétnej akcii, ktorú pacient vníma ako
prirodzenú a podporujúcu jeho rast.
Vo tvrtej èasti sa autor venuje etickým témam psychoterapie zameranej na telo
a v závereènej kapitole sa venuje filozofickej téme ivosti a jej prejavom v kadodennom
ivote. Knihu povaujem za zrozumite¾nú, autor svoje mylienky prezentuje jasne a pútavo,
vysvet¾uje aj u nás zatia¾ systematicky nerozpracovávané oblasti, akými sú napríklad
bioenergetika. Odporúèam ju záujemcom o psychoterapiu.
Lucia Adamovová

& & &
Imrich Ruisel (red.): Múdros  inteligencia - osobnos
Bratislava, vydavate¾stvo Don Bosco, 2006, 169 s.
Múdros bola, a stále i zostáva, tvorivou inpiráciou u od vekov. Spomína sa v
najdôleitejích knihách svetových náboenstiev, uvaujú o nej filozofi, stretávajú sa
s òou obyèajní ¾udia ako so súèasou kadodenného ivota, najnovie sa stala predmetom
skúmania i viacerých spoloèenských vied, vrátane psychológie.
Kolektívna práca prevane slovenských psychológov - ktorej ústrednou témou, v
kontexte inteligencie a osobnosti, je múdros - tak predstavuje hodnotný vklad pri
objavovaní jej nových súvislostí. Spoluautormi monografie, ktorá pozostáva z vyiadaných
a krátkych príspevkov, sú - okrem pracovníkov akadémie - i odborníci z rôznych, najmä
univerzitných pracovísk.
Sériu vyiadaných príspevkov otvára M. Mráz, ktorý sa venoval antropologickofilozoficko teologicko  psychologickej syntéze pojmu psyché ako jedného
z najzaujímavejích prameòov múdrosti. I. Ruisel sa zase zameral na viacaspektovú analýzu
múdrosti ako interdisciplinárneho pojmu, vymedzenie a charakteristiku prístupov
k múdrosti. Identifikáciou múdreho a hlúpeho konania v benom ivote sa zaoberal D.
Kováè. V. Baèová sa sústredila na analýzu terminologického aspektu identity. V kontexte
pozitívnej psychológie M. Stríenec h¾adal súvislosti medzi dvomi peciálnymi spôsobmi
zvládania ivotných problémov (t.j. spiritualitou  vïaènosou) a múdrosou. Na sociálne
kontexty múdrosti zase poukázal J. Výrost. V. Doèkal zdôraznil kultúrne podmienené
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rozdiely v truktúre inteligencie. Dvojica èeských autorov - M. Svoboda a H. Klimusová
 sa venovala etickým otázkam psychologickej diagnostiky v praxi. E. Sollárová uvaovala
ako PCA zruènosti prispievajú k múdrosti pri kreovaní a udriavaní medzi¾udských
vzahov. Napokon osobnostnými charakteristikami a otázkami prípravy mladých
manaérov typu High potential sa zaoberal T. Kollárik.
V druhej èasti krátkych príspevkov sa L. Adamovová venovala vymedzeniu
implicitných teórií múdrosti. M. Bratská sa zase zamerala na zisovanie vzahu medzi
múdrosou a autoritou. I. Sarmány Schuller sa zaoberal kultúrnymi aspektami inteligencie.
Autori P. Halama a E. Tomková sa sústredili na typické profily inteligencie
u dospievajúcich chlapcov a dievèat. Dvojica autoriek O. Árochová a L. Golecká zisovala
predikènú hodnotu verbálnej inteligencie u seniorov. Problematiku emoènej inteligencie
vo vzahu k osobnosti naèrtla E. Ficková. Charakteristiku osobnosti a zvládanie v kontexte
implicitných teórií inteligencie skúmali Z. Ruiselová a A. Prokopèáková. J. Kordáèová
zisovala vzahy medzi iracionálnymi presvedèeniami a vybranými osobnostnými
charakteristikami. Problematiku implicitných teórií sociálnej inteligencie a morálky
u riadiacich pracovníkov naèrtol J. Uriga. Otázkami rodového sebapoòatia a h¾adaním
vlastnej hodnoty sa zaoberali autorky D. Kusá a J. Guròáková. Napokon túto èas
uzatvára príspevok, v ktorom sa nad potrebou empirického prístupu k otázkam
dobrovo¾níctva zamý¾a M. Hatoková.
Monografia predstavuje hutnú syntézu najnovích poznatkov (nielen o múdrosti)
a bohatých skúseností autorov, ovocie ich dlhodobej systematickej práce, vedeckých
i osobných reflexií a otvorenosti voèi ivotu. Svojím obsahovým zameraním je skôr urèená
pre nároèného vedecky orientovaného èitate¾a.
Napriek metodologickým akostiam skúmania komplexného a nejednoznaèného
fenoménu múdrosti, dielo je prezentáciou h¾adania moností ako môe psychológia prispie
k túdiu múdrosti.
Ako vak zdôrazòuje i filozof W. Brugger láska k múdrosti (význam slova filozofie),
naznaèuje, e èlovek, napriek svojej neustálej túbe, nikdy úplne s koneènou platnosou
nepochopí vetko, èo múdros (myse¾ priloená k srdcu) v sebe zahàòa, èo znamená.
Eva Klèovanská
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Príspevky z metodologického seminára uskutoèneného
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RÁZCESTIA METODOLÓGIE
alebo
O POUÍVANÍ ZDRAVÉHO ROZUMU PRI PLÁNOVANÍ A VYHODNOCOVANÍ
PSYCHOLOGICKÉHO VÝSKUMU
VLADIMÍR DOÈKAL
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

Pozvanie prednies nieko¾ko slov na seminári o rázcestiach psychologickej
metodológie ma poteilo, hoci sa nepokladám za metodológa. Metodológia nie je primárnou
oblasou môjho odborného záujmu; keïe vak vye tridsa rokov robím psychologické
výskumy, nemôem sa jej nevenova ako prostriedku na dosahovanie výskumných cie¾ov.
Okrem vlastnej výskumnej práce som metodologicky dozrieval ako vedúci diplomových
a dizertaèných prác, ako ich oponent a v neposlednej miere ako zodpovedný redaktor
odborného periodika. V tejto funkcii musím pred uverejnením posudzova, a to aj
z metodologického h¾adiska, nielen ponúkané príspevky, ale aj recenzné posudky na ne.
Za tie roky ich bolo neúrekom. Hádam ma získané skúsenosti oprávòujú hovori
o psychologickej metodológii dostatoène zainteresovane.
Odkedy pracujem v naom odbore, neustále poèúvam o kríze psychologickej
metodológie i psychológie ako takej. A v roku 2002 bola táto ob¾úbená téma naich
stavovských dipút mierne pozmenená. Desiaty zjazd Slovenskej psychologickej
spoloènosti si do záhlavia napísal: Psychológia na rázcestí (pozri Sarmány Schuller, Koè,
2002). Obe vyjadrenia odráajú názor, pod¾a ktorého je história psychológie neustálym
bojom nových paradigiem so starými; tento boj sa vníma ako kríza, ktorú mono prekona
iba tak, e tá správna paradigma zvíazí. V metafore rázcestia: Psychológia (alebo
psychologická metodológia) stojí pred dilemou, ktorou z viacerých moných ciest sa
vyberie; pritom sa mlèky predpokladá, e iba jedna z ciest je tá správna.
Domnievam sa, e podobné chápanie nás z rázcestia môe zvies na scestie. Od
etablovania sa psychológie ako samostatnej vedeckej disciplíny vznikli v jej rámci viaceré
smery, azda a samostatné a zdanlivo nekompatibilné psychológie. Kadý nový smer
vychádzal z kritiky toho predchádzajúceho. Tá kritika vak neviedla k odstráneniu
a nahradeniu predolého smeru, ale k jeho zdokonaleniu èi modifikovaniu. Pôvodný smer
ostal v modernejej podobe súèasou psychológie rovnako, ako sa òou stal i smer nový,
ktorý postupne stratil revoluèné ostrie. Od polovice minulého storoèia sa psychologické
východiská i metódy postupne integrujú a súèasný hlavný prúd má podobu tzv.
integrovanej psychológie, aj keï v jej rámci mono nájs viacero pecializovaných
teoretických orientácií (Baèová, 2000).
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Spoloèným znakom hlavného prúdu je príklon ku kvantitatívnej metodológii; neplatí
to vak o psychoanalýze (v ortodoxnej podobe zo zaèiatku minulého storoèia i v neopodobách) ani o humanistickej psychológii, rozvíjanej od esdesiatych rokov. Nová
alebo kritická psychológia (tak o viacerých smeroch, ktoré sa zrodili v poslednom
trisaroèí, referuje V. Baèová) akcentuje predovetkým sociálny rozmer náho psychického
ivota. Nadväzujúc na humanistickú psychológiu snaí sa prekona priepas, ktorú väèina
doterajích smerov vytvorila medzi akademickou a praktickou psychológiou (tamtie).
Kritizuje analytické a redukcionistické prístupy k výskumu v doterajej akademickej
psychológii, ich odtrhnutos od reality, nedostatoèné zoh¾adòovanie kontextu, ako
aj napodobòovanie prírodovednej metodológie. Východisko vidí v uplatòovaní
kvalitatívnej metodológie, ktorá vychádza z princípov fenomenológie (tá existovala ete
pred W. Wundtom), hermeneutiky (náuky o interpretácii textu, resp. významu) a sociálneho
kontruktivizmu (tamtie) a pokúa sa o holistický (celostný) poh¾ad na skúmané problémy
(Ferjenèík, 2000).
Súèasnú situáciu v psychologickej metodológii by azda bolo moné charakterizova
ako váhanie medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym prístupom, ako rázcestie, z ktorého
vedú tieto dve hlavné cesty. Treba vak poveda, e kadá z hlavných ciest má mnoho
odboèiek, ktoré sa vzájomne prepletajú, a aj obe hlavné cesty sa z èasu na èas stretajú
alebo kríia. Predstava, e sa psychológia (alebo metodológia) musí rozhodnú pre jedinú
z týchto ciest, je zavádzajúca. Som presvedèený, e tak, ako je rozmanitý psychický ivot
èloveka, môu by rozmanité aj prístupy k jeho poznávaniu. e teda psychológiu treba
akceptova ako multiparadigmálnu disciplínu s rôznorodou metodológiou. Verím, e tak
ako sa rôzne psychologické smery a koly postupne integrovali do súèasného hlavného
prúdu, integrujú sa doò bez ujmy na jeho i vlastnom zdraví aj smery novej psychológie.
Psychológia v budúcnosti tak bude iná ako tá súèasná, rovnako ako je súèasná
psychológia iná ne bola tá pred esdesiatimi rokmi. Ale stále je to psychológia.
V oblasti metodológie je tento trend u badate¾ný. Zatia¾ èo do sedemdesiatych rokov
20. storoèia sa za psychologickú metodológiu pokladala temer výhradne metodológia
kvantitatívna (pozri napr. prácu F. N. Kerlingera, 1972), od devädesiatych rokov
vychádzajú príruèky ako kvantitatívnej (u nás Marálová, Mikík, 1990; Ferjenèík, 2000;
Ritomský, 2002), tak aj kvalitatívnej (Straus, Corbinová, 1999; Disman, 2000; Silverman,
2005) metodológie. Ich autori zväèa venujú struènú zmienku aj druhej ceste 
a nezatracujú ju. Naopak, nebránia sa ich kombinácii, zdôrazòujú vak potrebu primeranosti
pouitej metodológie konkrétnemu výskumnému cie¾u. Najnovia britská uèebnica
psychologickej metodológie (Breakwell et al., 2006) prináa preh¾ad kvantitaívnych
i kvalitatívnych metodologických prístupov, ktoré sú chápané ako celkom rovnocenné.
Stojí teda psychológia a jej metodológia na rázcestí? Moja odpoveï znie: Nie. Na
rázcestí stojí konkrétny psychológ, a to vdy, keï sa rozhoduje, akým spôsobom uchopi
problém, ktorý chce riei. Vo¾ba cesty potom závisí od tohto problému. Nie vetko
mono kvantifikova a nie na vetky otázky mono odpoveda kvalitatívnym výskumom.
Okrem toho: kvalitatívna metodológia obsahuje viac rozlièných postupov (pozri Disman,
2000; Silverman, 2005) a tak isto pri vo¾be kvantitatívnej analýzy má výskumník k dispozícii
viacero metód a kadý problém mono rovnako správne riei viacerými z nich (Hendl,
2004).
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Vo¾ba metódy (metodológie)
Psychologický výskum, ako ktoráko¾vek ¾udská aktivita, podlieha móde. A to nielen
èo do obsahu (skúmané problémy), ale aj formy (metodológia). V posledných rokoch sa
mi nieko¾kokrát stalo, e tudent na otázku, èomu by sa chcel venova v rámci diplomovej
práce, odpovedal, e mieni robi kvalitatívny výskum. Fajn, hovorím, ale èo chce
kvalitatívne skúma? To ete presne neviem, ale urèite budem robi kvalitatívny výskum.
Aj výskumná metóda, postup èi konkrétna metodika môu by predmetom výskumu
(napríklad tandardizaèného), o nieèo také ale tudentovi nelo. No vedel vopred, akú
pouije metódu, hoci nevedel, èo by òou mal skúma. Takýto prístup je samozrejme
neadekvátny. Primárna musí by tylizácia problému; a z nej vyplynie vhodný
metodologický prístup.
Kvalitatívny výskum je vo veobecnosti vhodný tam, kde chceme generova hypotézy,
prípadne teóriu (Straus, Corbinová, 1999), kde chceme preniknú do mylienkového
a pocitového sveta skúmaných osôb, kde chceme zisti, aký význam pripisujú javom
a udalostiam, èo vo svojom ivote pokladajú za dôleité a pod. Kvantitatívny výskum je
vhodný v mnohých prípadoch, keï skúmané javy majú kvantitatívny charakter. Mono
ho vyui pri overovaní hypotéz a získavaní podkladov pre potvrdenie platnosti teórie
(Ritomský, 2002). V mnohých prípadoch mono oba prístupy kombinova. Kvalitatívny
prístup sa uplatní v exploraènej fáze výskumu (Silverman, 2005). Na rozdiel od
kvantitatívneho, ktorý pracuje s vopred stanovenými kategóriami, mono v kvalitatívnom
výskume nové kategórie vytvára a následne ich poui vo výskume kvantitatívnom.
Výsledky kvantitatívneho výskumu zasa mono kvalitatívnou analýzou nielen ilustrova,
ale nájs s jej pomocou aj ich subjektívny význam (Baèová, 2000), èo èisto kvantitatívna
analýza nedokáe. Pri pouití ktorejko¾vek metodológie by si výskumník mal by vedomý
nielen jej výhod, ale aj jej slabín.
Napríklad viera psychológov, e pomocou kvantitatívneho výskumu mono vytvori
psychologické teórie, je neopodstatnená. Kadá explicitná vedecká teória má základ
v implicitnej teórii svojho tvorcu. Kvantitatívnym výskumom mono túto teóriu iba potvrdi
alebo vyvráti, prípadne spresni. Uvediem príklad: Faktoroví analytici tvrdili, e teórie
inteligencie vypracúvajú na základe svojich výpoètov. Azda o tom boli aj presvedèení.
Z výpoètov vak nemôe vzís nieèo, èo do nich nebolo vloené. Keï analyzovali
mnostvo testových úloh, spresòovali vlastne implicitné teórie tvorcov týchto úloh,
napríklad A. Bineta alebo D. Wechslera. Keïe medzi analyzovanými úlohami neboli
úlohy divergentného typu, nemohli ako faktor inteligencie objavi tvorivos. Keï vak
takéto úlohy J. P. Guilford (1967) do batérie overovanej faktorovou analýzou zaradil,
tvorivé schopnosti sa náhle súèasou inteligencie stali. Je jasné, e to nebolo na základe
faktorovej analýzy, ale na základe Guilfordovej implicitnej teórie intelektu. O obsahu
inteligencie (ani iného pojmu) nemôe rozhodova matematicko-tatistická procedúra.
Ona ale nemôe rozhodnú ani o formálnej truktúre psychologického kontruktu, dokonca
ani o jeho existencii. Tvorcovia teórií o nezávislých intelektových schopnostiach (L. L.
Thurstone, J. P. Guilford) i psychológovia, ktorí verili v ich hierarchické usporiadanie (C.
E. Spearman, E. P. Vernon) dokazovali svoje teórie pomocou faktorovej analýzy 
v závislosti od toho, èo chceli dokáza, vak pouili jej rôzne verzie (Gould, 1998). Podobne
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sa na výsledky faktorových analýz odvolávajú aj odborníci, ktorí obhajujú alebo vyvracajú
existenciu veobecného intelektového faktoru. Rozhodnutie nie je na metóde ale na nich.
Metóda toti môe vies aj k reifikácii (zvecneniu, uznaniu za reálne) nieèoho, èo je
v skutoènosti iba tatistickým artefaktom (tamtie).
Ak psychológ nechce tvori vedeckú teóriu iba na základe vlastnej implicitnej
teórie, môe sa pokúsi analyzova implicitné teórie iných ¾udí. Aj to sa vyuíva vo
výskume inteligencie (pozri napr. Ruisel, 2004). Kvantitatívny postup vyaduje vopred
vytvori kategórie, na ktoré sa pýtame. Ak chceme, aby sa kategórie, pomocou ktorých
inteligenciu opíeme, samé vynorili z údajov (Silverman, 2005), pouijeme kvalitatívnu
analýzu vo¾ných výpovedí sledovaných osôb. Ale pozor, kvalitatívny výskum nie je
vemocný. Keï sa budeme chcie dozvedie nieèo o výke inteligencie konkrétnych
¾udí (aj keï sme inteligenciu definovali na základe kvalitatívneho výskumu implicitných
teórií), nebude analýza diskurzu o intelekte týchto osôb dostatoène validná. Na základe
vytvorenej teórie budeme musie vyvinú merací nástroj, ktorý (so vetkými nedostatkami
kvantifikácie) odpovie na nau otázku spo¾ahlivejie ne by umonila kvalitatívna
metodológia.
Doktor Cronbie
Anglický spisovate¾ Graham Green (1969) predstavil v jednej zo svojich poviedok
starého lekára a náruivého fajèiara doktora Cronbieho, ktorý tvrdil, e rakovinu p¾úc
zapríèiòuje sexuálny styk. Oponoval tak tatistikám, pod¾a ktorých je za túto chorobu
zodpovedné fajèenie, lebo medzi ¾uïmi, ktorí na òu zomierajú, je ve¾ké percento fajèiarov.
Môu poprie, e tatisticky je moje rieenie ove¾a presvedèivejie ako vetky ostatné?
Takmer sto percent tých, èo umierajú na rakovinu, pestovalo pohlavné styky (tamtie, s.
153).
Keï som pred rokmi èítal Doktora Cronbieho, jeho argumentácia ma okamite zaujala,
a to nielen svojím vtipom. Ten vtip toti odha¾uje viaceré metodologické problémy. Pokúsim
sa ich zhrnú:
a) Kvantifikácia a tatistika samy o sebe nezaruèujú správnos poznania. Dôleité je
èo a ako sa kvantifikuje a ako sa získané údaje spracujú a interpretujú.
b) Interpretácia nezávisí nato¾ko od údajov, ako od vnútorného presvedèenia
výskumníka. Odporcom fajèenia hovorí vysoký výskyt fajèiarov medzi tými, èo zomreli
na rakovinu, nieèo iného, ako fajèiarovi dr. Cronbiemu, ktorý okamite nachádza
frekventovanejiu príèinu úmrtí.
c) Pri akomko¾vek výskume, ktorý sa pokúa odhali kauzalitu, potrebujeme kontrolnú
skupinu. Èo ak je percento fajèiarov v iných skupinách èi v celej populácii rovnaké (alebo
dokonca vyie) ako medzi tými, ktorí zomreli na rakovinu?
d) Spätné h¾adanie príèin môe by inpiráciou pre postavenie hypotézy. Jej potvrdenie
vak vyaduje obrátený postup. Musí by jasné, èo pokladáme za príèinu (nezávislú
premennú) a èo za následok (závislú premennú). Nejde o to, aké percento tých, èo zomreli
na rakovinu, fajèilo, ale o to, na aké choroby zomierajú fajèiari. Zomierajú na rakovinu
èastejie ako nefajèiari? A kladná odpoveï na túto otázku potvrdzuje hypotézu
o kodlivosti fajèenia.
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Poznámky ku kvantitatívnej metodológii
Mnohí kvantitatívni výskumníci (a recenzenti) sa domnievajú, e monos
zoveobecni výsledky výskumu závisí od ve¾kosti sledovanej vzorky. Je to samozrejme
omyl. Ve¾kos súboru súvisí iba s presnosou merania, nie s jeho reprezentatívnosou.
Èím viac probandov vyetríme, tým uí je interval spo¾ahlivosti zisovaného parametru
(Hendl, 2004). Predstavme si, e máme vytvori národné normy k novému psychologickému
testu. Pretoe chceme, aby boli èo najpresnejie, naplánujeme si pracova s poèetným
tandardizaèným súborom, napríklad 1500 osôb. Ak by boli vetky sledované osoby
z Bratislavy, výsledky prirodzene nebudú reprezentova obyvate¾ov Slovenska.
Reprezentatívnos mono zaisti iba kvalitným výberom vzorky  techniky výberu opisujú
vetky metodologické a tatistické príruèky (Ferjenèík, 2000; Ritomský, 2002; Hendl, 2004).
Problémom tatistického spracovania výskumu (s výnimkou experimentu) je
nemonos postihnú kauzalitu. iadna tatistická metóda nehovorí o tom, ktorá
z premenných je nezávislá a ktorá závislá. Aj keï niekedy ich takto vkladáme do
poèítaèového programu, z výpoètu kauzalita nevyplýva. Stanovuje ju výskumník na
základe logiky problému. V mnohých prípadoch je kauzalita obojsmerná, èasto
sprostredkovaná ïalími (nesledovanými) premennými. Napríklad korelácia schopností
a záujmov má pravdepodobne takúto príèinnos: vyia schopnos vedie (cez úspenos
v èinnosti) k rozvoju záujmu, ten vedie (cez vykonávanie èinnosti) k rozvoju schopnosti
atï.
tatistické usudzovanie (inferencia) je zaloené na overovaní tzv. nulovej hypotézy.
Nulová (ani alternatívna) tatistická hypotéza nie je výskumnou hypotézou. Pouíva sa
aj tam, kde si výskumník hypotézy nekládol (napr. v exploraènom výskume  pozri
Ritomský, 2002). Kvantitatívny výskum nemusí overova hypotézy (aj keï to niektorí
recenzenti poadujú). Hypotézy formulujeme iba v tzv. verifikaènom výskume, keï je na
základe doterajích poznatkov alebo teórie mono dostatoène zdôvodnene predpoklada
smer zisovaných rozdielov alebo závislostí (tamtie).
Konvenèný spôsob tatistického usudzovania umoòuje iba zamietnu nulovú
hypotézu, nie prija ju. Vypoèítaná hodnota p vyjadruje pravdepodobnos zamietnutia
nulovej hypotézy, napriek tomu, e ona platí (Hendl, 2004). Inými slovami: hodnota p
vyjadruje pravdepodobnos s akou bolo moné získa konkrétne namerané údaje za
predpokladu, e platí nulová hypotéza (Ritomský, 2002). Preto èím menie p, tým je
zamietnutie nulovej hypotézy signifikantnejie. Avak tatistická signifikancia
nevypovedá niè o vecnom význame zisteného rozdielu alebo vzahu. Fakt, e sme získali
empirické údaje, ktoré sú za predpokladu platnosti nulovej hypotézy málo pravdepodobné,
ete neznamená, e zistený rozdiel alebo vzah je nato¾ko ve¾ký, aby bol vecne dôleitý.
Napriek tomu ho tak výskumníci niekedy interpretujú. Pri zisovaní rozdielov medzi
skupinami je adekvátne pozrie sa okrem tatistickej signifikantnosti na intervaly
spo¾ahlivosti (èo nai výskumníci, ia¾, èasto nerobia). V posledných rokoch sa zaèali
pouíva aj tatistické ukazovatele miery úèinku èi tzv. vecnej signifikantnosti (Ritomský,
2002). Ale pozor  ide opä iba o tatistické ukazovatele, ktoré sú navye iba orientaèné
a pod¾a kontextu pripúajú rôznu interpretáciu (Hendl, 2004). Typickou mierou úèinku
je korelaèný koeficient. Pri dostatoène ve¾kom súbore sú tatisticky významné aj relatívne
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nízke korelaèné koeficienty. Výskumník by mal vedie, e interpretáciu vzahu nemôe
zaloi iba na signifikancii, ale práve na výke koeficientu. Nízky koeficient je síce
nenáhodný, ale ostáva nízky: signalizuje nízku mieru vzahu a tým aj malú monos
usudzova z hodnoty jednej premennej na výku tej druhej.
Pouívanie procedúr matematickej tatistiky má pomerne ustálené pravidlá, napriek
tomu je moné ten istý problém riei viacerými postupmi. Mono súvisí aj s trendom
k módnosti, e sa èím ïalej tým èastejie uprednostòujú sofistikované viacrozmerné
analýzy, zatia¾ èo výskumy vyhodnotené jednoduchími tatistickými metódami sa
pokladajú za málo hodnotné, ba nenáleité. Som presvedèený, e výskum vyhodnotený
jednoduchými tatistickými postupmi, ak boli pouité adekvátne, je hodnotnejí, ne
výskum vyuívajúci zloité matematické operácie, ak nie je zaruèená ich primeraná
aplikácia a adekvátna interpretácia vypoèítaných tatistických ukazovate¾ov (kritérií,
indexov, koeficientov).
Poznám recenzentov, ktorí zahoria spravodlivým rozhorèením nad kadou túdiou,
v ktorej sa získané údaje vyhodnocovali pomocou t-testu. Ak ale autor pouil analýzu
rozptylu èi nebodaj faktorovú analýzu, tolerujú (alebo prehliadnu), e údaje nespåòali
podmienky, aby takéto postupy mohli by pouité. e Studentov t-test alebo Pearsonov
korelaèný koeficient vychádzajú z predpokladu o normálnom rozloení údajov, vieme.
Variaèná a faktorová analýza stavajú na rovnakom predpoklade  napriek tomu sa veselo
pouívajú aj tam, kde nie je, ba ani nemôe by splnený  napríklad pri práci
s dichotomickými diskrétnymi premennými.
Podstatná èas údajov, s ktorými vo výskume pracujeme, nevyhovuje teoretickým
predpokladom pouívania parametrických tatistických metód. ia¾, neparametrické
tatistické testy sa pri vyhodnocovaní výskumných výsledkov vyuívajú iba málo. Ak by
ilo iba o prípady práce s intervalovými premennými, v ktorých sa namerané údaje
odchy¾ujú od normálnej distribúcie, dalo by sa primúri oko (t-test je napríklad dostatoène
robustnou metódou, ktorej výsledok nie je na splnení predpokladu normality prive¾mi
závislý  Hendl, 2004). Avak mnohí výskumníci nerozliujú medzi úrovòami merania,
resp. typom pouitých kál, a to je chyba zásadná. Stretol som sa s prípadom, keï autor
túdie pouil na výpoèet rozdielu medzi súbormi neparametrický U-test (pretoe údaje
nemali normálne rozloenie). Problém vak bol v tom, e údaje nezisoval na poradovej
kále, pre ktorú je U-test urèený, ale pracoval s poèetnosami v kvalitatívnych kategóriách.
Poèítaè samozrejme nerozozná, èi èíslo 1 v riadku konkrétnej skúmanej osoby znamená
nameranú hodnotu, zistené poradie, alebo príslunos ku kategórii. Ak zadáme príkaz
vypoèíta test zaloený na poradí, zoradí kategórie 1 a k do poradia od najvyieho èísla
po najniie a poèíta. Ak ide o kategórie, medzi ktorými nie je kvantitatívny vzah, výsledok
samozrejme nemá zmysel.
Ak výskumníka zláka monos poui niektorú z mnohorozmerných tatistických
analýz, ktoré súèasná kvantitatívna metodológia preferuje, èasto sa nezamý¾a nad tým,
nako¾ko je to adekvátne. Ovplyvòuje ho aj monos pouíva pohodlné a rýchle
poèítaèové programy. Stretol som sa so tudentmi, ktorí takto pouívali program SPSS 
dám vyráta ¾ubovo¾ný test a uvidím, èo to urobí. Výskumník v minulosti, ktorý musel
komplikované výpoèty spojené napríklad s analýzou rozptylu poèíta ruène, si svoj postup
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vopred radej poriadne premyslel. Dnes staèí iba nahádza èísla do PC a zada príkaz. To
je bezpochyby skvelé, výskumník by ale mal vedie, ktorý príkaz sa ku ktorým dátam
hodí. Aj neparametrická tatistika ponúka viacrozmerné analýzy. Kruskal-Wallisov alebo
Friedmanov test neposkytujú síce to¾ko moností ako ANOVA, nehovoriac u o MANOVE,
v mnohých prípadoch by vak bolo ich pouitie primeranejie.
Najzávanejím obmedzením kvantitatívnej metodológie v psychológii je podstata
psychologických premenných. Aj tie, ktoré mono mera, meriame s omnoho menou
presnosou, ne prírodné vedy, ktorých metodológiou sa inpirujeme. Väèina
psychologických kvantifikácií sú iba odhady. Pri meraní fyzikálnych velièín ako je napríklad
dåka alebo hmotnos, spoèíva nepresnos v chybe merania (tá má dva zdroje: presnos
nástroja a jeho pouitie). Pri psychologickom meraní sa nepresnos týka u spôsobu
kvantifikácie. Nepresný nie je len test a práca s ním (chybám merania v tomto zmysle sa
matematická tatistika dostatoène venuje a pozná prostriedky, ako ich èo najviac
eliminova  pozri napr. Halama, 2005). Nepresnos spoèíva u vo východiskách
psychologickej kvantifikácie. Meranie v psychológii toti nikdy nie je priame; je len
(zväèa nieko¾konásobne) sprostredkovaným pravdepodobnostným usudzovaním.
Ako príklad rozoberiem meranie dobre známeho inteligenèného kvocientu (ktorý
môeme poklada za najprepracovanejiu a teda aj najpresnejiu z psychologických mier).
Pokladáme ho za ukazovate¾ relatívne stabilnej psychickej vlastnosti zvanej inteligencia.
Ako ho vak stanovujeme? Najprv musíme vytvori test  súbor modelových úloh, ktoré
bude proband riei. To je prvá úroveò sprostredkovania: z výkonu v modelových úlohách
usudzujeme na správanie sa jednotlivca v reálnom ivote. Nasleduje druhá úroveò
sprostredkovania: z konkrétneho (zväèa jednorazového) výkonu podaného pri testovaní
usudzujeme na dlhodobú výkonnos èloveka, inak by meranie inteligencie ako
osobnostnej vlastnosti (schopnosti) nemalo zmysel. A na tretej úrovni sprostredkovania
usudzujeme z odhadovanej výkonnosti na schopnos. A len potom prichádzajú na rad
matematické nepresnosti. Pri prevode hrubého testového skóre na IQ (nech sú normy
vypracované akoko¾vek starostlivo) sa neubránime zaokrúh¾ovaniu. A napokon, ak bol
test vypracovaný naozaj kvalitne, zistíme, e testovaný jedinec má IQ rovné napríklad 105
s 95 percentným intervalom spo¾ahlivosti od 97 do 113 (99 percentný interval siaha od 95
po 115). A to vetko platí iba v prípade, e nejaká relatívne stabilná inteligencia vôbec
existuje. Do tatistických výpoètov pravda postupuje len tá nameraná hodnota IQ=105.
Z napísaného vyplýva môj zásadný postoj k aplikácii matematicko-tatistických metód
spracovania výskumných výsledkov: Zatia¾ èo postupy matematickej tatistiky sú èím
ïalej tým presnejie, kvantitatívne údaje o psychologických premenných sú (a vdy budú)
ve¾mi nepresné. To neznamená, e by sa matematická tatistika nemala pouíva, treba si
vak neustále uvedomova jedno: Sebaexaktnejí matematický postup neodstráni
nepresnos naich zistení, pretoe údaje, ktoré do výpoètov vkladáme, sú nepresné zo
svojej podstaty. Ak teda vieme, s akými soft údajmi pracujeme, je nástojenie na èo
najpresnejích matematických postupoch ich spracovania èasto zbytoèné. Nástoji treba
len na tom, aby jednotlivé matematické procedúry neboli pouívané v zásadnom rozpore
s podmienkami, pre ktoré boli vyvinuté (to sa týka predovetkým charakteristík pouitej
kály a distribúcie údajov).
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Poznámky ku kvalitatívnej metodológii
Kvalitatívne mono vyhodnoti aj výsledky kvantitatívnych túdií (Silverman, 2005).
Takýto postup vak nenazývam kvalitatívnou metodológiou. Niektorí výskumníci sa
k nemu uchy¾ujú preto, e dostatoène neovládajú matematickú tatistiku. Rozhodnú sa
preto svoje èíselné údaje iba verbálne opísa (presnejie je nepríli spisovné slovo
obkeca). V tomto prípade vak nejde o kvalitatívny, ale o neadekvátne a nedostatoène
spracovaný kvantitatívny výskum.
Kvalitatívny výskum pracuje primárne s nekvantifikovanými údajmi (Silverman, 2005)
a analyzuje ich inými ne tatistickými postupmi (Strauss, Corbinová, 1999). Samozrejme,
e aj niektoré údaje z kvalitatívneho výskumu mono kvantifikova (tamtie), rovnako
ako mono kvalitatívne analyzova kvantitatívne dáta. Podstatná je ale práve tá
kvalitatívna analýza. Nemá by len opísaním výskumníkových dojmov, ale musí sa riadi
urèitými veobecnými pravidlami (inak nemono hovori o metodológii). Kvalitatívna
metodológia preto takisto ako tá kvantitatívna uvauje o validite a reliabilite výskumných
výsledkov, aj keï postupy ich overovania sa od postupov pouívaných v kvantitatívnych
túdiách líia (pozri Sliverman, 2005).
Kvalitatívny výskumník musí pozna pravidlá a postupy kvalitatívneho výskumu,
rovnako ako musí kvantitatívny výskumník pozna pravidlá výskumu kvantitatívneho.
Tu vidím prvý problém  o metodológii kvalitatívneho výskumu vedia nai psychológovia
ete menej, ne o matematickej tatistike. Vysvetlenie je ¾ahké: korene kvalitatívnych
prístupov treba h¾ada v postmodernizme, ktorý k nám mal ancu preniknú a po páde
eleznej opony, a vyvíjali ich predovetkým odborníci z iných disciplín ne je psychológia
(etnológovia, umenovedci, sociológovia). Situáciu v naej psychológii môem ilustrova
nasledovným príkladom: Recenzent vytýkal autorovi túdie vyuívajúcej postupy
navrhnuté B. Glaserom nesprávny metodologický postup, odvolávajúc sa na prácu A.
Straussa a J. Corbinovej (1999). Tá bola v èase, o ktorom hovorím, jedinou u nás dostupnou
príruèkou tohto zamerania a hoci referuje iba o jednej z moností, ako pri kvalitatívnej
analýze postupova, nesie zavádzajúci názov Základy kvalitatívneho výskumu. Recenzent,
zdá sa, nevedel, e v nej opísaná metóda ukotvenej teórie (grounded theory) nie je jediným
postupom kvalitatívnej analýzy, e túto metódu pôvodne vyvinuli sociológovia B. Glaser
s A. Straussom spoloène, no neskôr sa ich cesty rozili a kadý (prípadne so
spolupracovníkmi) rozvíjal pôvodnú mylienku iným smerom (Timu¾ák, 2000). A ani jeden
z týchto smerov nemono oznaèi za jediný správny.
Uplatnenie kvalitatívnej metodológie má skôr charakter aplikácie heuristík, ne
algoritmov, ako sme na ne zvyknutí z kvantitatívnej metodológie. Preto je pri realizácii
kvalitatívneho výskumu iaduca flexibilita (Silverman, 2005), aj keï niektorým ¾uïom (asi
podobne ako vyie citovanému recenzentovi) prekáa, e kvalitatívny výskum nemá
jednoznaènú truktúru (tamtie). Originalita, ktorú od výskumníka oèakávame najmä vo
fáze interpretácie výsledkov, sa v kvalitatívnom výskume musí prejavi u v etape
projektovania výskumu a spracúvania získaných údajov. Èasto sa zdôrazòuje potreba
nezávisle a kriticky uvaova nielen o výskumných údajoch, ale aj o procese ich
získavania (Baèová, 2000; Silverman, 2005). D. Silverman (tamtie) napríklad preukazuje
vlastnú kritickos a originalitu, keï spochybòuje bené validizaèné postupy
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kvalitatívnych výskumov  tzv. trianguláciu a validizáciu respondentmi  a navrhuje iné.
A. Strauss a J. Corbinová (1999) odvolávajúc sa aj na B. Glasera upozoròujú na význam
tzv. teoretickej citlivosti kvalitatívneho výskumníka, ktorý musí ma schopnos
rozliova jemné detaily vo význame údajov. Zdrojom takejto citlivosti je nielen túdium
literatúry, ale najmä profesijné a osobné skúsenosti, ako aj vlastná analýza, v priebehu
ktorej sa teoretická citlivos výskumníka prehlbuje (tamtie). Na rozdiel od kvantitatívneho
výskumu, ktorého realizácia vyaduje aby si výskumník osvojil prísluné technológie,
kvalitatívny výskum sa vymedzuje ako získané remeslo, umenie, ikovnos alebo
zruènos (Baèová, 2000).
Významný rozdiel medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom spoèíva v tom, e
zatia¾ èo kvantitatívny výskumný plán vzniká v zásade pred zaèatím výskumu a v jeho
priebehu ho mono iba nevýznamne modifikova, plán kvalitatívneho výskumu sa z ve¾kej
èasti rodí a vo výskume samotnom. Za opodstatnenú sa pokladá práca s malou vzorkou
(Disman, 2000), kvalitatívna metodológia vak umoòuje jej ve¾kos aj v priebehu výskumu
flexibilne meni (Silverman, 2005). Napríklad pri aplikácii metódy ukotvenej teórie sa
výskumná vzorka roziruje v priebehu výskumu dovtedy, kým analyzované údaje prináajú
nové kategórie a vzahy medzi nimi. Akonáhle výskumník získa pocit, e ïalie rozirovanie
vzorky neprináa nové poznatky k doteraz vytvoreným kategóriám, môe zbieranie údajov
ukonèi. Autori (Strauss, Corbinová, 1999) v takom prípade hovoria o teoretickej
nasýtenosti kategórií. Reprezentatívnos nie je vzahovaná na sledovanú vzorku osôb
vzh¾adom k jej demografickému zloeniu, ale na vzorku analyzovaných jednotiek vzh¾adom
ku skúmaným pojmom (tamtie). Samozrejme, e kvalitatívny výskum nerezignuje ani na
monos zoveobecnenia vo vzahu k populácii. Kvalitatívni výskumníci rozpracovali
viaceré postupy umoòujúce takéto zoveobecnenie. Pri analýze konverzácie pokladá H.
Sacks (pod¾a Silvermana, 2005) za zoveobecnite¾ný akýko¾vek údaj; vychádza pritom
z presvedèenia, e základné truktúry jazyka a spoloèenských foriem sú vadeprítomné.
Spôsob zoveobecnenia poznatkov získaných kvalitatívnym psychologickým výskumom
azda najlepie vystihol A. Peräklyä (tamtie); pokúsim sa parafrázova jeho názor: výsledky
kvalitatívneho výskumu nemusia reprezentova to, ako sa ¾udia v niektorej spoloènosti
aktuálne správajú (èo robia, myslia si, preívajú), reprezentujú vak reálne monosti
správania (èinnosti, myslenia, preívania) prísluníkov tejto spoloènosti. Kvalitatívny
výskum teda neodhalí, aké percento ¾udí sa správa akým spôsobom, odhalí vak rôzne
spôsoby ¾udského správania, ktoré v kvantitatívnom výskume, ak neboli vopred
definované, uniknú výskumníkovej pozornosti.
Metodológia a zdravý rozum
Základné poznatky o svete okolo nás získavame pomocou zdravého rozumu, ku
ktorému patria aj bené postupy, pomocou ktorých pristupujeme k situáciám kadodenného
ivota. H. Garfinkel (pod¾a Baèovej, 2000) ich nazval etnometódami, pretoe sú veobecne
pouívané vdy v rámci jednej kultúry a prísluníkom inej kultúry môu by cudzie.
Prísluníkom naej kultúry zdravý rozum hovorí, e fajèenie zapríèiòuje rakovinu. Doktor
Cronbie vak na rovnakom princípe, ktorým operoval zdravý rozum keï priiel k záveru
o kodlivosti fajèenia, postavil inú  evidentne nesprávnu  teóriu. Graham Green (1969)
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tak umeleckými prostriedkami ilustroval fakt, e zdravý rozum na pravdivé poznanie sveta
nestaèí.
Azda preto vznikla metodológia vedy  aby pomohla prekona nedostatky zdravého
rozumu; sama sa vak nedostatkom nevyhla. Výskumníci akoby vytvorili vlastnú kultúru
(naprieè etnikami i naprieè vednými odbormi), ktorá pokladá správnu metódu
(samozrejme kvantitatívnu) za jediné kritérium pravdivosti poznania. Vo vnútri tejto kultúry
sa o metodológii a metódach takmer nediskutuje; ide iba o to vybra tú správnu metódu
a poui ju. Metóda sa pokladá za hodnotovo neutrálny sled procedúr, ktoré mono
aplikova bez oh¾adu na obsah skúmaného (Baèová, 2000).
Som presvedèený, e takáto metodológia na spo¾ahlivé poznanie skutoènosti tie
nepostaèuje. Predovetkým: metodológia nie je písmo sväté. Nahliadnime do biblie,
ktorá pre kresanov svätým písmom je. Èasti jej textu zaiste predkladajú pouite¾ný
a uitoèný metodologický návod na ivot; ten návod vak treba interpretova a aplikova
adekvátne vyvíjajúcemu sa svetu. Keby sme stále za jediné kritérium pravdy pokladali to,
èo sa píe v biblii, museli by sme po Giordanovi Brunovi upáli ete mnoho samostatne
mysliacich ¾udí a dodnes by sme asi nepoznali nielen poèítaèe, ale ani televíziu èi
automobily. Aj metodológiu vedy treba rozvíja; ona nie je len súhrnom zaruèene
správnych návodov, ale aj ich prehodnocovaním a h¾adaním návodov nových.
Vo vnútri viacerých vedných disciplín sa zdvihla vlna kritiky prevládajúcej metodológie
a vytvorila saby novú subkultúru kvalitatívnych výskumníkov. V prvom období (ktoré
èiastoène presahuje do dnených dní) bolo moné kvalitatívne a kvantitatívne metódy
poklada za etnometódy  boli vlastné iba jednej skupine výskumníkov, zatia¾ èo
prísluníci druhej skupiny sa s nimi nevedeli stotoni a preto ich odmietali. Myslím, e
nadiiel èas vzájomného spoznávania a obohacovania sa metodologických kultúr èi
etník.
Uzavretos kvantitatívnej metodológie vedie k jej stagnácii, a tým aj ku stagnácii
vedných disciplín, ktoré ju vyuívajú. Ak poadujeme vývoj poznatkov o svete, musíme
pripusti aj vývoj metodológie, pomocou ktorej tie poznatky získavame. Musíme pripusti,
e sama metodológia môe by nielen prostriedkom, ale aj predmetom náho poznávania.
Domnievam sa, e ani kvantitatívny výskumník si nevystaèí s naèítanými vedomosami,
e ani kvantitatívny výskum nemono robi dobre bez spôsobilostí a skúseností získaných
priamo pri jeho realizácii a e aj pri uplatòovaní kvantitatívnych metód je namieste kritické
myslenie a tvorivos, ktoré zdôrazòujú kvalitatívne uvaujúci vedci. Kritické myslenie
nielen o skúmanom predmete, ale aj o metódach, ktorými ho chceme sledova.
Metodológia má pomôc zdravému rozumu, nemôe ho vak nahradi. Kadú
metodológiu treba toti pouíva so zdravým rozumom. Metodológia pomáha prekona
jeho nedostatky, zdravý rozum musí výskumníkovi naopak pomôc prekona prípadné
nedostatky metodológie. Inými slovami: metodológia nesmie by vo výskume uplatòovaná
ako nemenný návod, ktorý si staèí osvoji a rutinne aplikova. Nad pouívanými metódami
treba uvaova, by k nim kritický a nebá sa h¾ada a skúa aj metódy nové. Kritériom
toho, e bol výskum postavený a realizovaný správne, nemôe by iba pouitie
osvedèených metodických postupov. Metodológov, ktorí kontrolujú správnos
výskumov pod¾a tohto kritéria, prirovnáva V. Baèová (2000) k inkvizítorom. Aj ja poznám
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recenzentov, ktorí nepustia vcelku dobrú prácu, ak jej metodológia nie je stopercentná,
a to ani vtedy, keï odchýlka od tradièného postupu bola opodstatnená, alebo ide o chybu,
ktorá nemohla výsledky výskumu výrazne ovplyvni. Na druhej strane poznám takých,
ktorí pustia hocijakú prácu, ktorá ich zaujala obsahom, a nevimnú si (nevedia posúdi),
e výsledky boli získané zásadne nesprávnymi postupmi, take vyvodené závery sú
s ve¾kou pravdepodobnosou chybné.
Správnos metodologického postupu nie je daná apriórne, aj formálne správny postup
mono poui neadekvátne, ak výskumník nerozumie jeho podstate. Pouitý postup mono
poklada za správny vtedy, keï ho výskumník vie jasne vysvetli a zmysluplne obháji
pred rôznymi námietkami. Dobrý výskum teda nestojí na dobrej metóde, ale na dobrom,
rozh¾adenom, vzdelanom a samostatne mysliacom výskumníkovi. Aby sme takých mali,
potrebujeme viac dobrých, rozh¾adených, vzdelaných a samostatne mysliacich uèite¾ov,
oponentov a recenzentov.
Nieko¾ko poznámok na záver
Výskum nestaèí iba dobre naprojektova, realizova a spracova (vyhodnoti údaje
a interpretova zistenia). O výskume treba poda zrozumite¾nú správu, najèastejie
v písomnej podobe. Preto väèina príruèiek metodológie venuje nieko¾ko strán aj tejto
problematike. Napísanie práce vyaduje iné spôsobilosti ako samotný výskum; jej
koncipovanie je svojím spôsobom umením, a to aj v prípade správy z kvantitatívneho
výskumu. Preto iaden príruèkový návod nenahradí pecifickú ikovnos a zdravý
rozum píuceho. Môe vak zdravému rozumu pomôc podobne ako iné metodologické
návody. ia¾, zdá sa mi, e autori výskumných prác (ani ich recenzenti) tieto návody príli
neèítajú, resp. ak ich èítajú, nepouívajú pri tom vlastný zdravý rozum.
Dodnes sa, najmä v kvalifikaèných prácach môeme stretnú s delením na teoretickú
a výskumnú (niekedy dokonca praktickú!) èas. Výskumná (empirická) práca zaèína
obvykle preh¾adom literatúry súvisiacej s problematikou a vysvetlením vzahu medzi
cie¾om výskumu a doterajími poznatkami zo sledovanej oblasti. Preh¾ad literatúry
nemono nazýva teoretickou èasou! Americká psychologická asociácia odporúèa
truktúrova výskumnú túdiu do tyroch sekcií: Úvod, Metódy, Výsledky a Diskusia
(Ritomský, 2002). Úvod zodpovedá pribline preh¾adu literatúry a postaveniu cie¾a, ïalie
tri sekcie tradiènej výskumnej èasti práce. Schéma Úvod  Metódy  Výsledky  Diskusia
bola vytvorená ako optimálna pre referovanie o experimentálnom, resp.
kváziexperimentálnom (Breakwell et al., 2006; Ferjenèík, 2000) výskume. Ani v tomto prípade
vak nie je nemenná. Poskytuje návod ako text túdie logicky usporiada a ktoré údaje by
mal obsahova, aby bolo moné zrekontruova výskumný projekt a realizova repliku
výskumu (Ritomský, 2002). Úvod, Metódy, Výsledky a Diskusia nie sú predpísané názvy
kapitol èasopiseckej túdie ani výskumnej správy! Úvodná èas zvyèajne ani názov
nemá, alebo je rozdelená do viacerých kapitol nazvaných pod¾a problémov, ktoré sa
v nich rozoberajú. Vymedzenie cie¾a práce, prípadne formulácia hypotéz môu tvori
samostatnú kapitolu textu. Takisto èas o metódach môe by a býva èlenená  dôleité
je, èo má obsahova: opis výskumnej vzorky, výskumného postupu aj s termínmi realizácie,
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pouitých metód zberu údajov (prípadne intervenèných metód, ak sa v experimente
overujú) a tatistických procedúr.
Je dôleité oddeli opis výsledkov od ich interpretácie (Ferjenèík, 2000). Uvedený
model to u¾ahèuje tým, e interpretáciu zaraïuje do sekcie Diskusia. Kapitoly vak mono
truktúrova rôzne. J. Ferjenèík (tamtie) síce polemizuje s názorom, e výsledky hovoria
sami za seba, napriek tomu dáva diskusiu do zátvorky ako nepovinnú kapitolu. Interpretácia
toti môe by obsiahnutá aj v kapitole s výsledkami. Podstatné nie je poda interpretáciu
v oddelenej kapitole, podstatné je napísa prácu tak, aby bolo jednoznaène jasné, èo sú
bezprostredné výskumné výsledky a èo ich interpretácia. Okrem interpretácie by práca
mala obsahova ete diskusiu so zisteniami iných autorov, diskusiu o obmedzeniach
pouitých metód a o teoretických i praktických implikáciách nových zistení (to môe tvori
aj kapitolu s názvom Závery).
Väèina psychologických výskumov nemá experimentálny charakter. Pri referovaní
o výskumoch ex post facto (Kerlinger, 1972), ktoré sa èasto venujú viacerým výskumným
problémom èi otázkam súèasne, nemusí odporúèaná publikaèná schéma vyhovova. Autor
má monos referát o svojom výskume rozkúskova do parciálnych túdií, ktoré túto
schému pribline dodria, ale v obsiahlejích prácach môe postupova aj iným spôsobom.
Záleí to od autorovho zámeru. Aktuálne je to v monografiách, ale aj v kvalifikaèných
prácach (najmä dizertaèných), ktoré sa pokúajú sumova výsledky viacerých túdií.
Recenzent by nemal posudzova truktúru práce pod¾a formálnych, ale pod¾a obsahových
kritérií. Ide o to, e výskumná správa musí v logickom èlenení obsahova vetky údaje
potrebné na posúdenie vierohodnosti prezentovaných zistení a na prípadnú rekontrukciu
a replikáciu výskumu. Ak je tomu tak, je práca v poriadku, aj keï nemala text usporiadaný
vo vymenovaných tyroch sekciách.
Ob¾úbenou pripomienkou recenzentov k mnohým výskumným túdiám je, e chýba
diskusia  ia¾, nie len tam, kde chýba naozaj, ale predovetkým tam, kde autor takto
nenazval oddelenú kapitolu. Za omnoho dôleitejie pokladám kontrolova, èi text obsahuje
to, èo k diskusii patrí. Výskumník by mal vdy zauja kritické stanovisko k pouitým
metódam, upozorni na ich prípadné nedostatky (Ferjenèík, tamtie); A. Ritomský (2002)
to nazýva metodologickou skepsou. Doplním, e výskumník by mal so zdravou skepsou
pristupova k celej svojej práci.
To sa prirodzene týka aj odborníka, ktorý pouil kvalitatívnu metodológiu. truktúra
jeho správy z výskumu bude iná, ne tá, o ktorej som doteraz hovoril, a to najmä v èastiach
venovaných opisu pouitých metód a získaným výsledkom. Pri posudzovaní truktúry
správy o kvalitatívnom výskume nemono aplikova nejaké vopred dané formálne kritériá;
text treba skutoène konfrontova predovetkým so zdravým rozumom.
Bez oh¾adu na to, èi autor píe o výskume kvantitatívnom alebo kvalitatívnom, musí
písa tak, aby mu rozumel aj èitate¾, ktorý nie je pecialistom v jeho oblasti. Jediná
kniha o metodológii, kde som sa stretol s touto poiadavkou, je príruèka D. Silvermana
(2005), ktorý upozoròuje, e tudenti niekedy dostatoène nevysvetlia veci, ktoré sú pre
nich samozrejmé, no èitate¾ ich nemusí pozna. Upozoròujem, e sa to stáva nielen
tudentom a nielen pri opise kvalitatívneho výskumu. Na podobnú chybu si musí da
pozor kadý z nás. Zrozumite¾nos vyaduje pouíva v maximálnej monej miere domácu
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terminológiu; iba v prípade, e referujeme o kontruktoch, ktorých slovenská podoba nie
je ustálená, treba uvies aj ich originálne (zväèa anglické) znenie.
Na záver upozornenie, ktoré sa naastie týka iba malej skupiny kolegov, preto vak
nie je menej dôleité: Úèelom komunikácie (aj tej odbornej) je vymieòa si informácie, nie
prezentova vlastnú svetovos. Vedeckos práce nespoèíva v nahromadení cudzích
termínov tam, kde mono poui domáce, ani v krkolomných vetných kontrukciách,
ktoré autora napokon tak èi tak usvedèia z neoriginálnosti, pretoe ich anglický (prípadne
iný cudzojazyèný) pôvod je badate¾ný na prvý poh¾ad.
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JE TATISTICKÁ SIGNIFIKANCIA SIGNIFIKANTNÁ?1
ALOJZ RITOMSKÝ
FSEV UK v Bratislave, ritomsky@fses.uniba.sk

tatistické testovanie nulovej hypotézy. Ko¾kokrát denne sa na celej zemeguli viac
ne 50 rokov uskutoèòuje táto èinnos a to nielen v oblasti psychológie, ale aj v sociológii,
pedagogike, biológii, medicíne a pod.? ako si mono predstavi armádu výskumníkov,
editorov vedeckých èasopisov, uèite¾ov, tudentov, autorov uèebníc, ktorí vystupujú v
tomto príbehu. Otázka v názve príspevku problematizuje aplikáciu tatistických testov
nulovej hypotézy vo vedeckom výskume.
Ako je známe, procedúra zisovania tatistickej signifikancie vznikla ako hybrid
Fisherovho (20-te roky minulého storoèia) a Neyman-Pearsonovho (30-te roky minulého
storoèia) prístupu. V psychológii sa etablovala v rokoch 1940 a 1960. Zrodil sa nám
dobre známy rituál, Gigerenzer (1998) mu dal názov nulový rituál, postup, pozostávajúci
(1) zo stanovenia tatistickej nulovej hypotézy, (2) zo stanovenia spravidla 5%-nej hladiny
významnosti pre odmietnutie nulovej a akceptovanie alternatívnej hypotézy a (3) z výpoètu
tatistickej signifikancie na základe empirických dát a zvoleného tatistického kritéria.
Existujú dva hlavné varianty tatistického testovania nulovej hypotézy: V prvom,
èastejom, je cie¾om zamietnutie nulovej hypotézy. Opakom je druhý variant testovania,
v òom ide výskumníkovi o nezamietnutie nulovej hypotézy.
Pozrime sa kriticky na jednotlivé prvky tohoto procesu.
Nulová hypotéza (H0) je tvrdenie, ktoré môe by zamietnuté neskôr získanou
evidenciou. H0 je obyèajne jednoduchá hypotéza. Jednoduchá tým, e pecifikuje
parameter populácie jedinou èíselnou hodnotou. Existujú dva rozdielne druhy nulovej
hypotézy (Cohen, 1994):
- nil
- non-nil
Nil hypothesis hovorí, e hodnota parametra populácie je rovná nule, alebo rozdiel
medzi dvomi alebo viac parametrami je nula. Napríklad:
H0: ì = 0
H0: ì1 - ì2 = 0
H0: ñ = 0
Nil hypotéza je obyèajné vyhlásenie o neexistencii èi u efektu, rozdielu, alebo súvislosti.
Na rozdiel od tohoto prípadu, non-nil hypotéza hovorí, e populaèný parameter nie je
nula, alebo, e rozdiel medzi dve alebo viac parametrami nie je nula. Pre òu je typické
predpoklada nenulový efekt, rozdiel, alebo súvislos. Príklady non-nil hypotéz:
H0: ì = 15,0
H0: ì1 - ì2 = 3,5
H0: ñ = 0,35
1
Prezentované výsledky sú súèasou projektu FSEV UK v Bratislave Human Resuorces
Akadémia, ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.
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Pouitie nil hypotézy môu by vhodné, ak nie je známe, èi efekty alebo súvislosti
existujú, v nových oblastiach výskumu, v exploraèných túdiach. Avak, nil hypotéza je
menej vhodná, ak je a priori známe, e efekt je pravdepodobne nenulový. To je najmä v
prípadoch, kedy je výskumná oblas u znaène prebádaná. Napríklad, je známe, e eny a
mui sa líia v urèitej osobnostnej charakteristike. Ak stanovíme nil hypotézu, testovaniu
rozdielov v týchto charakteristikách nastavíme príli nízku prekáku, keïe táto nulová
hypotéza je pravdepodobne faloná. Take, zamietnutie tu nie je nejaký pôsobivý vedecký
èin. To sú situácie, kde pecifikácia nil hypotézy je jasne neudrate¾ná. Iným príkladom je
pouitie nil hypotézy v testovaní tatistickej významnosti koeficienta reliability.
Nil hypotézy sú v spoloèenských vedách kladené ove¾a èastejie ne non-nil hypotézy.
Dokonca aj v pomerne preskúmaných oblastiach, vtedy pripomína nil hypotéza akúsi
nastrèenú figúrku. Nil Ho sú èasto triviálne, neinformatívne, neprijate¾né,
nedôveryhodné, faloné. Existujú viaceré príèiny tohto záhadného stavu. Mnoho
výskumníkov si neuvedomuje, e nulovú hypotézu môe pecifikova ako non-nil hypotézu
(tatistický software obyèajne testuje len nil hypotézy). Existujú aj netradièné monosti
legitímnej formulácie nulovej hypotézy vo forme intervalu (Nickerson, 2000). Vetko
môe by aj inak. Na mnohé výskumné otázky adekvátne odpovieme bez pouitia
tatistických testov, inými tatistickými metódami.
Druhá tatistická hypotéza - alternatívna hypotéza - je komplementárna voèi H0. Na
rozdiel od nulovej hypotézy, alternatívna hypotéza (Ha) je zloená hypotéza - urèuje
rozsah (interval) hodnôt pre populaèný parameter. Existujú dva druhy alternatívnych
hypotéz: jednostranná (jednosmerná) a dvojstranná (dvojsmerná) hypotéza. Dvojstranná
alternatívna hypotéza predvída kadý výsledok komplementárny k H0. Jednostranná
alternatívna hypotéza vymedzuje rozsah hodnôt na jedinú stranu voèi bodu predvídanému
nulovou hypotézou.
Vo¾bu medzi dvojstrannou a jednostrannou hypotézou je nutné urobi predtým, ne
sú dáta zozbierané. Ak je z predchádzajúcich výskumov dôvod oèakáva jednosmerný
efekt, môe by v Ha pecifikovaný. Inak stanovujeme kvôli väèej zábezpeke dvojstrannú
hypotézu.
Vo¾ba medzi jednostrannou a dvojstrannou Ha ovplyvòuje výsledky tatistického
testovania nasledovným spôsobom: je ¾ahie zamietnu H0, keï Ha je pecifikovaná ako
jednostranná a dáta sú v rovnakom smere. Ak H0 je v skutoènosti nesprávna, tatistická
sila v porovnaní s dvojstrannou Ha je väèia. Ale, ak je Ha pecifikovaná ako jednostranná,
avak dáta indikujú efekt v opaènom smere, nezamietame H0, aj keï sú s òou výsledky
ve¾mi nekonzistentné. Prax sa, vak, pod¾a tejto zásady nie vdy riadi.
Alfa (á) je pravdepodobnos nastatia chyby prvého druhu. Konkrétne, je to podmienená
a priori pravdepodobnos zamietnutia H0, v situácii, keï je v skutoènosti správna, èie:
á = p (zamietnutie H0 | H0 správna).
Alpha môe by tie chápaná ako pravdepodobnos toho, e nastane taký výsledok
náhodného výberu, ktorý vedie k nesprávnemu rozhodnutiu, k odmietnutiu nulovej
hypotézy (hoci je ona správna).
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Beta (â) je pravdepodobnos nastatia chyby druhého druhu. Je to tie podmienená a
priori pravdepodobnos, pravdepodobnos nezamietnutia H 0, v situácii keï je v
skutoènosti nesprávna, èie:
â = p (nezamietnutie H0 | H0 nesprávna).
Sila testu (1- â) je podmienená a priori pravdepodobnos správneho rozhodnutia,
konkrétne zamietnutia H0 v situácii, keï je nesprávna, alebo
1- â = p (zamietnutie H0 | H0 nesprávna).
Pretoe sila testu a â sú komplementárne, èie
sila testu + beta = 1.00,
zväèenie sily testu zniuje pravdepodobnos chyby druhého druhu a obrátene.
Najviac pouívané testovacie kritériá v spoloèenských vedách sú pravdepodobne
t, F, a chíkvadrát tatistiky. Existujú vak aj mnohé iné. Hoci sú rozdiely v ich aplikáciách,
predpokladoch a distribúciách, vetky také kritériá v zásade sledujú rovnaký cie¾: výsledok
je sumarizovaný do výberovej tatistiky. Rozdiel medzi tatistikou a hodnotou prísluného
populaèného parametra pecifikovanou v nulovej hypotéze je pomeriavaný odhadom
výberovej chyby. Vypoèítaná hodnota testovacieho kritéria je prevedená na
pravdepodobnos - dosiahnutú signifikanciu (p). Hodnota p je pravdepodobnos
výslednej alebo viac extrémnej vzorky v situácii, keï je nulová hypotéza správna:
p = p (dáta | H0 správna).
Obe hodnoty, p i á, sú odvodené z rovnakej výberovej funkcie a sú správne
vysvet¾ované frekvenènou pravdepodobnosou. Ich rozdielnos spoèíva v tom, e p nie
je a priori pravdepodobnos nastatia chyby prvého druhu, pretoe je vypoèítaná pre
jednotlivú výslednú vzorku. Ak táto z dát vypoèítaná hladina významnosti je menia ne
podmienená a priori pravdepodobnos alfa (p < á), potom H0 je zamietnutá a výsledok je
hodnotený ako tatistický významný na úrovni á. Ak, napríklad, á = 0,05 a p =0,029,
potom H0 je zamietnutá, výsledok povaujeme za tatisticky významný na 0,05 úrovni, a
jeho presná hodnota tatistickej signifikancie je 0,029.
Mono ukáza, e mnoho tatistických kritérií môe by vyjadrených ako:
tatistický test = f(N) x ES index,
kde f(N) je funkcia rozsahu výberu pre jednotlivý tatistický test a ES index je index
ve¾kosti efektu, ktorý vyjadruje stupeò nezhody (diskrepancie) medzi dátami a H0 v
tandardizovanej metrike (R. Rosenthal, 1994).
Treba si uvedomi dve implikácie tejto rovnice:
1. nech je ve¾kos výberu kontantná, ak ve¾kos efektu rastie, absolútna hodnota
testovacieho kritéria sa zvýi, a jej zodpovedajúca p-hodnota sa pribliuje k nule.
2. nech nenulová ve¾kos efektu je kontantná, stúpajúci rozsah výberu spôsobí rast
hodnoty testovacieho kritéria a zmenovanie p-hodnoty.
Tieto implikácie vysvet¾ujú, ako je moné, e banálny vecný efekt je vo ve¾kých
vzorkách tatisticky významný. Tie vysvet¾ujú, preèo ve¾ké úèinky nie sú tatisticky
významné v malých vzorkách. Inými slovami, tatistická signifikancia neznamená
automaticky, e efekt je ve¾ký, dôleitý, alebo zaujímavý. Podobne, nízka tatistická
významnos neindikuje automaticky malý alebo bezvýznamný efekt.
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Hodnoty p v tatistických testoch sú frekvenèné pravdepodobnosti a rozsah výberu
ako aj ve¾kos efektu spôsobujú oèividné akosti v ich korektnej interpretácii. Evidencia,
e p-hodnoty sú èasto nesprávne pochopené, vidno v produkcii výskumníkov,
psychológov nevynímajúc. Túto skutoènos zmapovalo ve¾ké mnostvo metodológov,
napríklad, Rozeboom (1960), Morrison & Henkel (1970), Carver (1978), Cohen (1994),
Gigerenzer (1993, 1998, 2004), Finch, Cumming, Thomason. (2001), Kline (2004) a mnoho
ïalích. B. Thompson (2000) vypracoval zoznam vedeckých èasopisov, ktoré poadujú v
prezentáciách výsledkov tatistického testovania tie hodnoty effect sizes (medzi ne
patria aj Educational and Psychological Measurement, Journal of Applied Psychology,
Journal of Consulting and Clinical Psychology). W. Thompson (2001) spracoval 402
citácií prác z rozlièných disciplín, ktoré kriticky pojednávajú o pouívaní tatistických
testov.
Pripomeòme si správne chápanie tatistickej signifikancie: tatistická signifikancia hodnota p = P(D |0) - je pravdepodobnos získaných dát alebo dát viac extrémnych, za
predpokladu platnosti nulovej hypotézy.
Z mnostva chybných interpretácií tatistickej signifikancie uveïme niektoré ïalie:
Interpretácia ak, napríklad, p = 0.02, potom pravdepodobnos toho, e H0 je správna
je rovná 0.02 neplatí. Èie, rovnos
P(H0 |D) = p nie je vo veobecnosti platná.
Vieme, e p = P(D|0), avak rovnos P(D|0) = P(H0|D) vo veobecnosti neplatí
(p charakterizuje dáta, nie H0).
Interpretácia ak p = 0.02, potom pravdepodobnos toho, e Ha je správna je rovná
98% tie vo veobecnosti neplatí.
P(Ha|D) = 1 - p neplatí,
p charakterizuje dáta, nie hypotézu Ha. Platí, e 1 - p = 1 - P(D|0), avak rovnos P(Ha|D) =
1 - P(D|0) vo veobecnosti neplatí. Pravdepodobnos správnosti výskumnej hypotézy
nedokáeme odvodi zo znalosti hodnoty p.
Vieme, e alpha je podmienená pravdepodobnos. Tvrdenie, e alpha je pravdepodobnos toho, e urobíme chybu I. druhu, za predpokladu, e sme zamietli H0:
á = p (H0 správna - H0 zamietame) - to neplatí (je to chybná zámena).
Pripomeòme si, e platí:
á = p (zamietnutie H0 | H0 správna).
Avak, pravdepodobnos zamietnutia správnej hypotézy nie je rovná p (H0 správna H0 zamietame).
Ak p < 0.05, tvrdenie, e anca replikácie presahuje 95% je tie chybné.
Pravdepodobnos replikácie nie je priamo odhadnute¾ná pomocou hodnoty 1 - p.
Replikácia závisí od výskumného plánu, výberu a váhy skutoèného efektu.
Vidíme, e testovanie H0 nám èasto neodpovedá na to, èo chceme naozaj pozna.
Nezistíme ním, napríklad, hodnoty p (H0| D), p (Ha |D), p (replika |D) alebo p (H0 | H0
zamietame). Vypovedá len o p (D |H0). Moným rieením je uplatnenie Bayesovského
prístupu (pozri, napríklad, Christensen, 2005, Kline, 2004).
Ïalie problémy (skreslenia) vyplývajú aj z toho, e nezamietnutie H0 sa èasto
nepublikuje, akoby len zamietnutie H0 potvrdzovalo kvalitu výskumného dizajnu.
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V súèasnosti existujú tri kategórie výskumníkov:
1. tí, ktorí pokraèujú spôsobom pouitia tatistických testov ako v ostatných
50 rokoch,
2. tí, ktorí prestali pouíva tatistické testy (viacerí z nich bojujú proti
tatistickému testovaniu),
3. tí, ktorí len výberovo, zdôvodnene pouívajú tatistické testy.
Èo robi?
Odporúèame:
 neupada do stereotypov, tatistické testovanie nulových hypotéz má ove¾a uie
efektívne pouitie, ako sa to vo vedeckých publikáciách javí,
 stanovi len plauzibilnú nulovú hypotézu, pouíva - ak je to vhodné - non-nil
hypotézy,
 pri aplikácii testu uvádza odhad jeho apriórnej sily,
 interpretáciu tatistického testovania neuzatvára s pouitím tatistickej
terminológie (v prezentácii výsledkov testovania hypotéz sa vyhýba slovu
signifikancia)
 bra váne odporúèania American Psychological Association (2001) a Wilkinson,
L., & Task Force on Statistical Inference. (1999), kde je to moné, prezentova a
interpretova:
- intervalové odhady parametrov populácie
- niektorý z indikátorov effect size a jeho intervalový odhad (demontrova
vecnú závanos výsledkov, výluène tatistická signifikancia nie je pre
tieto úèely vhodná),
 reformova vzdelávanie tatistiky, písa knihy korepondujúce s novým týlom,
 vykona zmeny v editorskej politike vedeckých èasopisov,
 uskutoèni vhodný výber tatistického softwaru.
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METODOLÓGIA A PSYCHOLOGICKÁ PRAX.
TEODOR KOLLÁRIK
FSEV UK v Bratislave

Problematika metodológie psychológie zahàòa viacero aspektov, jedným z nich je
vzah teórie a praxe. Z h¾adiska teórie je to snaha psychológov kontruova a prija
základné a veobecne platné teoretické prístupy, podporujúce snahu o vytvorenie
veobecnej psychologickej teórie. Toto úsilie naráa na urèité zásadné problémy, ktoré
nezriedka vedú psychológov ku skepse, èi u skrývanej alebo prezentovanej. Nie je ani
divu, keïe predpovede z polovice minulého storoèia o blízkosti vynorenia sa takejto
teórie sa nepodarilo a ani nedarí napåòa.
Dokonca ani v jednotlivých psychologických disciplínach, napríklad sociálnej
psychológie (èo mi je z odborného h¾adiska najbliie), kde sa kontatuje, e po smrti K.
lewina sa v sociálnej psychológii neobjavila iadna teória vyieho rangu Dokonca
skepsa existuje aj v niektorých konkrétnych oblastí psychológie. Môem uvies problém
skupín, resp. skupinovej dynamiky, o budúcnosti ktorého v rámci psychológie píe I.
Steiner v r. 1974 optimistický èlánok. O dvanás rokov neskôr neskrýva svoje sklamanie,
prièom ako príèinu toho vidí v spätosti s teóriami a výskumnými metódami, ktoré sú
neprajné túdiu malých skupín. A na dôvaok J. M. Levine a R. L. Moreland (1990)
kontatovali, e jeho varovanie prichádza príli neskoro a psychológia, resp. sociálna
psychológia na tomto poli stratila svoje dominantné postavenie.
Ak by som to chcel s kategorizova, môeme poveda, e je to vnútorný problém
psychológie a psychológov. (podrobne analyzovaný v práci D. Kováèa : Teória
veobecnej psychológie, 1985, D. Kováè: a kol.:Psychológia pre budúcnos, 2005 i v rámci
jeho vystúpení na odborných podujatiach) . Skutoène netreba skrýva, e existuje ve¾ký
rozpor medzi mnostvom výskumov, cenných zistením a monosou ich zoveobecnenia
a sformovania do zjednotenej teoretickej koncepcie. Mono je to vyvolané aj
roztrietenosou a diferenciáciou názorov na pojmy, kategórie, princípy i zákony
psychológie a pod. Len si uvedomme, ko¾ko je teórií v psychológii a jej jednotlivých
disciplínach.
Ani to nemusí by na kodu v psychológii, ale skôr ide o to do ktorého modelu
(modelu objavov, intrumentálneho, alebo interakèného) ich mono zaradi.
Pod¾a modelu objavov je cie¾om získa poznatky vedy, ktoré sú dôleité na základe
kritérií vedeckej validity. Reprezentuje ich najmä súbor teoretických poznatkov, pojmov,
kategórií a pod. Intrumentálny model stavia viac  menej na rieení praktických
problémov a povauje vedu jednoducho za organizovaný prostriedok na ich rieenie.
Interakèný model pripisuje vývoj vedy vedcom, teórii i praxi. S tým koreponduje rieenie
tých oblastí a problémov, ktoré sú vedecky hodnotné, ale zároveò aj prospené pre prax.
V tomto zmysle vedu a jej teóriu treba chápa ako konkrétny faktor rozvoja spoloènosti,
èo samo osebe urèuje jej aplikaèný význam a hodnotu pre prax. Samotná prax tu nadobúda
kriteriálny význam vzh¾adom na teóriu a jej opodstatnenos a stáva sa nielen
konzumentom vedy, ale aj priamym kritériom jej úspenosti. V súlade s tým sú názory,
aby kritériom posudzovania kvality a úrovne teórií bola ich kvalita aplikácie v praxi.
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Pod¾a mòa netreba sa bráni tomuto spojeniu, pretoe je dos dôkazov o negatívnych
dopadoch preferovania a aplikovania iba jedného modelu. Klasickým príkladom môe
by skúsenos v USA, kde pragmatická orientácia mala negatívne dopady na rozvoj
psychologickej teórie. Nemôe dominova iba problém a jeho rieenie ako problém
praxe, ale aj ako problém teórie a vedy.
A u sme pri faktore, nazvanom prax. V akej miere dokáe by vyrovnaným partnerom
vedy, aké postoje k nej zaujíma, ako dokáe jej poznatky vyuíva a pod. Moje skúsenosti
v tomto ma nabádajú k opatrnosti a zdranlivosti asi v tom smere, e prax (i napriek
existujúcim výnimkám) vykazuje deficit v partnerstve s vedou, v naom prípade konkrétne
s psychológiou. Dokonca, ak porovnám túto praktickú konfrontáciu s rokmi mojich
zaèiatkov v chemickej praxi od r. 1968, sa mi zdá, e málo sa zmenilo k lepiemu.
Výstiným tu môe by nasledovné výroky na adresu psychológa, ktorý zaujal
stanovisko a zhodnotil konkrétnu situáciu :
Typický psychológ. Prázdne drísty zaobalené do debilného psychologického
terminologického slovníka. Zjavne si kdesi èosi preèítal a robí múdreho.
I keï to nepovaujem za reprezentatívny postoj praxe, ale hlbie zamyslenie sa nad
tým ma vedie k záveru, e za takéto postoje nemôe psychológia, ale poznatková úroveò
praktikov v oblasti psychológie a ich skúseností kontaktácie s konkrétnymi
psychológmi.
A potom sú aktuálne otázky:
Kto, èo a ako predkladá praktikom odborné informácie, resp. ako ich dokáe
pretransformova do konkrétneho ivota, napr. do pracovného tímu, kolskej triedy, rodiny
a pod.
Ako sú psychológovia pripravení na prax, aké modely úspených teoretikov
a praktikov majú, resp. ktorých im v tomto smere predkladáme?
Vieme my sformulova znaky a charakteristiky pozitívneho modelu v psychologickej
praxi?
Ako sú pripravení formulova problém a riei ho z h¾adiska jeho existencie a rieenia
na báze teoreticko-metodologických poznatkov?
Ako vieme vyui cenné poznatky teórie pre prax?
Nebolo by spravodlivé vetku vinu za tento stav zva¾ova iba na prípravu
psychológov. Nemyslím si toti, e rozvoj psychológov v praxi smeruje k ich vyej
teoreticko  metodologickej pripravenosti/spôsobilosti a nie iba prakticizmu. Hoci systém
a spôsob pregraduálnej prípravy tu má svoj podiel. Môem to dokladova metodologickou
kvalitou realizovaných výskumov v rámci diplomovej a dizertaènej práce. Markantné je
to najmä vo formulácii rieeného problému a jednotlivých hypotéz. Spätos tu zrejme je,
e ak nedostatky v tomto smere sa objavujú v diplomových prácach, je ve¾ká
pravdepodobnos, e to bude aj v prácach dizertaèných. Je to smutné, ale musím
kontatova, e je dos uchádzaèov o titul doktor filozofie, nedokáu exaktne formulova
hypotézy. V iadnom prípade nemono za ne povaova napríklad takto formulované
hypotézy:
- Predpokladáme, e budú rozdiely medzi mumi a enami, vekovými skupinami
a pod.
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-

Oèakávame, e jednotlivé súbory sa budú líi v úrovni emocionality.
Zistíme rozdiely medzi skupinami v oblasti sociálnej atmosféry.
Úroveò neuroticizmu bude v závislosti od veku, pohlavia a pod.

Pritom kniha L. Marálovej Metodologické základy psychologického výskumu, 1976
má 30 rokov, v roku 2000 vyla kniha J. Ferjenèíka Úvod do metodologie psychologického
výzkumu, v roku 2002 kniha A. Ritomského Metódy psychologického výskumu:
kvantitatívna analýza dát. To len, aby som spomenul kniné publikácie od domácich
autorov.
Pritom metodológia sa vyuèuje na kadej katedre, pripravujúcich psychológov, èi u
jednoodborovom túdiu, alebo v kombinácii. Vzh¾adom k tomuto stavu sa vynára otázka:
Neláka metodológia psychológov? Alebo má pozíciu nezaujímavej pre psychológa?
Treba úprimne poveda, e v praxi je pozícia psychológa pri rieení urèitého problému
saená najmä úrovòou formulovanej poiadavky, resp. formulovanie problému problému.
Rámcove môe ís o tyri formy:
1. laická poiadavka na rieenie urèitého problému,
2. laicky sformulovaná úloha pre psychológa,
3. vyzvanie psychológa, aby sformuloval problém,
4. odborne sformulovaný psychologický problém.
Je zrejmé, e váhu a kvalitu metodológie rieenia týchto poiadaviek determinuje kvalita
a poznatky objednávate¾ov, resp. uívate¾ov  teda praktikov. Tá môe a aj je rozdielna,
dúfam ale, e nie je u taká, ako obrazne formuloval takmer pred 100 rokmi významný
vtedají psychotechnik Gilbrecht pôsobenie psychológov nasledovne:
Obyèajne sa vyrábajú nástroje a náradia (napr. stolièky) tak ako rakvy. Ten, kto
rakvu robí, nestojí o òu. Kto si ju objednáva a platí, nepotrebuje ju pre seba a ten, komu
je urèená, nemá u do toho èo hovori. Broek, J.  Hoskovec, J.: K ranému
institucionálnímu vývoji uité psychologie v Èeskoslovensku, Psychologie v ekonomické
praxi, 1986, 3, s. 113-126, c. s. 118).
Ïalí príklad problémovej oblasti v aplikovanej psychológii môe by
psychodiagnostické testy a kvalita podkladov pre interpretáciu nimi získaných dát. To
znamená, kvalitu metódy a následné interpretaèné monosti. Hoci je veobecne známe,
aké psychometrické kritériá musí psychodiagnostická metóda spåòa, nemôme by
v tomto smere spokojní.
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KLASIFIKÁCIA A INTERPRETÁCIA VÝSKUMNÝCH DÁT
(PROBLÉM POZNANIA Z VIDENIA A POÈUTIA)
EMIL KOMÁRIK
Psychologická vedy trpí na následky rozhodnutí urobených v minulosti, ktoré sa èím
ïalej tým viac ukazujú ako slepé ulièky v poznávaní èloveka. Neviem zhodnoti, ako
ïaleko mono ete v nastúpenom úsilí pokraèova, kým sa príde po dead end Ale
domnievam sa, e treba aspoò niektoré z týchto rozhodnutí pomenova a rozmý¾a ako
ïalej. A musím upozorni, e sú situácie v ktorých jediná cesta napred, je vráti sa na
zaèiatok.
Asi jedno z najkodlivejích rozhodnutí je rezignácia pred koncepciou rovnocenných
a nezávislých prístupov ku skúmaniu èloveka, ktorej dôsledkom je, e namiesto jednej
psychológie máme psychológií es. To by nebola a taká tragédia, k vrcholu Everestu
vedie mnoho ciest. Lene výsledkom tejto logiky nie je es ciest ale es Everestov. es
principiálne odliných obrazov a explanácií èloveka a jeho konania. Ak to trochu pripomína
obraz slona z indickej bájky o slepeckej metodológii poznávania, tak asi to nebude celkom
náhoda. Lebo kadý z týchto prístupov má vlastný okruh problémov, vlastné metódy
prístupu, vlastné výsledky skúmania a vlastný explanaèný model, a vetky sú navzájom
nekompatibilné.
Druhá slepá ulièka, po ktorej sa psychologické poznanie uberá, je nejasnos cie¾a
skúmania. Domnievam sa, e pokia¾ sa nezhodneme na tom, e psychológia skúma
sebariadenie èloveka, nemáme monos rozhodnú, ktoré javy majú v sústave psychiky
aké miesto a akú dôleitos. Ignorovanie toho, e riadenie vnútorných pochodov v tele a
riadenie obchodnej firmy sú trochu odliné èinnosti, aj keï sú vykonávané tým istým
mozgom. Pozitivistická metodológia skúmania nás vedie k tomu, aby sme skúmali veci
pod¾a toho, èo vidíme. Ale realita psychického sveta je taká, e väèinu psychických
javov nikdy vidie nebudeme, a to nielen preto, e sú ako dostupné, ale hlavne preto, e
neexistujú v inej podobe, iba ako slová. Nemáme koncepciu sebariadenia slovami. A nie
nepodstatný problém psychologickej metodológie vidím v tom, e sa usiluje poznáva a
vysvet¾ova veci zdola nahor. To je iste dobrý postup na vysvet¾ovanie v prírodných
vedách, ale ak ide o riadenie, tam sa musí ís zhora nadol. Obrazom teoretickej neujasnenosti
v tejto oblasti je koncepcia jednej vevládnej riadiacej sústavy, zloenej z mozgu
a predåenej miechy. Lebo v reále biologické riadenie nemá agregátovú podobu. Ono
rozdiel medzi oférom auta a pohonièom furmanského voza nie je a taký ve¾ký, kým
vetko funguje. Skutoèný rozdiel sa ukáe vtedy keï zaspia. Auto asi skonèí na strome
ofér pri perlových bránach nebeských, zatia¾, èo povoz bez najmeních problémov
pokraèuje vjazde a skonèí na dvore ob¾úbenej krèmy. Dôvod je, e povoz riadia dve
riadiace sústavy, ak vypadne vyia niia pokraèuje síce menej kompetentne ale úspene
ïalej. Koncepcia jedného riadiaceho systému, kde celé telo myse¾ i správanie predstavujú
jeden agregát, ak nechcem poveda zlepenec, má za následok, e psychická realita skúmania
sa deformuje a my v skutoènosti neskúmame javy tak ako naozaj fungujú, ale ich priemet
na rovinu agregácie. Vetci vieme, e telo tvorené hladkým svalstvom má svoj vlastný
autonómny riadiaci systém, ale nevyvodili sme z toho dôsledky. Kým bola teória stresu
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obmedzená na oblas pohybového aparátu, bola jasná a zrozumite¾ná, keï sa do nej
zaèali montova hodnotové premenné ako eustres a distres, znaène stratila na
zrozumite¾nosti a elegancii. Kadému je jasné, e talent a nadanie súvisia s tými istými
vnútornými kvalitami, a jediný rozdiel je vzahový rámec ich pouitia, e pri skúmaní
nadania ide o rozvoj osobnosti jeho nosite¾a, pri skúmaní talentu ide o h¾adanie najlepieho
aného koòa na vykonanie práce, ktorú chce ma vykonanú niekto iný, spravidla
obchodná intitúcia, nech u ju nazveme akoko¾vek vzneene.
Tretím neastným rozhodnutím, ktoré pripravilo a pripraví psychológii a psychológom
aké chvíle je rozhodnutie, e ¾udské výtvory sú viac ako èlovek sám. Determinácia
zvonku znie priamo hrôzostrane. Ale ete stále veríme, e experimentátor, ktorý
uskutoèòuje experiment s uèením, je vonkajím prostredím uèiaceho sa. A stále veríme, e
spoloènos je viac, je hodnotnejia ako jednotlivci, ktorí ju vytvárajú. Logika myslenia
pod¾a ktorej je výtvor hodnotnejí, zloitejí a významnejí ako jeho tvorca, a navye e
tvorca je sám svojimi dielam podriadený, je v naom psychologickom myslení tak
zafixovaný, e si vôbec nevieme predstavi, e by to mohlo by inak.
Predstava, e rodina a spoloènos sú menej ako osobnos, je skoro nepredstavite¾ná,
aj keï vetci vieme, e diea sa prejaví najprv ako osobnos a a potom sa uèí za èlena
rodiny nehovoriac o èlenstve v spoloènosti.
Tri uvedené mylienkové schémy prináajú dôsledky, ktoré z psychologických
poznatkov robia obèas bludisko, v ktorom interpretácia vedeckého zistenia spoèíva v
tom, e sa v koneènom dôsledku snaíme ukáza, e daný jav nie je celkom to, èo o òom
tvrdíme, e je. Konformita je poddanie sa skupinovému tlaku, ale konformita je aj správanie,
keï èlovek uverí svojej ene viac ako svojim oèiam, aj keï neuverí, ale bude to tvrdi, lebo
je to preòho výhodnejie ako si prizna pravdu, a aj to keï èlovek úprimne verí, e vetko
èo relevantná osoba tvrdí, musí by pravda. Tak èo je konformita?
Jedným z dôsledkov agregátovej koncepcie sebariadenia je vytváranie konceptuálnych
a potom aj tatistických chimér. Chiméra nie je hodnotiaci alebo odsudzujúci výraz, prevzal
som ju z terminológie génového ininierstva, kde oznaèuje organizmus vyvinutý z bunky,
do ktorej boli umelo vloené genómy dvoch odliných organizmov. Ak máme drobný
neporiadok v hierarchii nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých funkcií, môu vzniknú
terminologické kontrukcie ktoré spájajú do jedného pojmu funkène nesúvisiace fenomény.
K vytváraniu takýchto chimér môe dochádza i pri teoretickom skúmaní vecí, ale obrovskú
zá¾ahu chimér priniesla tatistika.
Multivariaèné techniky analýzy údajov pracujú s údajmi, ktoré vloíme do súborov. A
okrem zdravého rozumu nemáme nijaké kritériá, aby sme oddelili to, èo môeme a èo
nemôeme dáva dohromady. Ak pri predikcii portového výkonu v basketbale vyjde, e
výka nehrá úlohu, ale rozhodujúce sú trénovanos a vitálna kapacita p¾úc, tak je to pri
výbere talentov poznatok úplne naniè, pretoe nízka významnos výky je daná tým, e
v skúmanom súbore boli basketbalisti a tí sú vetci vysokí. A trénovanos a vitálne
kapacita p¾úc sú výsledkom uèenia, èo je u zaèínajúcich skôr èinite¾, ktorý výber sauje,
ne aby ho u¾ahèoval. Vimol som si pri jednom výskumenáboenských postojov, e ich
korelácia s osobnosou meranou nástrojmi odvodenými z koncepcie big five je na úrovni
0.09 a 0.1. Ak je náboenský postoj jav, ktorého vzah s údajmi o osobnosti je
72

zanedbate¾ný, tak je namieste otázka, èo to vlastne zisujeme. Veï sotva sa nájde psychický
fenomén ktorý by mal by s osobnosou viac zviazaný ako náboenstvo. Nie je nakoniec
aj big five nejakým typom tatistickej chiméry? Keï som sa nauèil èíta, boli ob¾úbeným
mojím èítaním staré uèebnice. Vtedy sa ete uèebnice kupovali a k poznatkom v nich
obsiahnutých mali potom prístup aj rodièia a mladí súrodenci, èo je dnes prakticky
vylúèené. Spomínam to preto, e v uèebnici astronómie sa celkom váne rozprávalo o
kanáloch na Marse, ktoré objavil a popísal istý pán, tuím sa volal Schiaparelli, a bola tam
aj celkom seriózne vyzerajúca fotografia Marsu, na ktorej boli kanály zachytené. Keï som
sa uèil astronómiu na strednej kole ja, u po Marsových kanáloch ani pes netekol.
Domnievam sa, e cesta, ktorou by sme sa pri skúmaní psychickej reality mali ïalej
ubera, je cesta dezagregácie psychiky na skutoène existujúce funkèné jednotky, ktoré
reálne vykonávajú riadiacu èinnos, na h¾adanie vzájomných prepojení v sústave nad a
podriadenosti a koncipovanie psychologických pojmov s oh¾adom na túto zloitos.
Zobra váne skutoènos, e slová sú mnohodimenzionálne a majú miesto nielen ako
informácie ale aj ako riadiace príkazy hlavne v nauèených spôsoboch konania a
zakomponova hierarchiu javov do interpretaèných vzorcov a do zadaní na tatistické
výpoèty.
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KVALITA DOTAZOVÁNÍ V PSYCHOLOGII A SOCIÁLNÍCH VÌDÁCH 
PERSPEKTIVY NABÍZENÉ KOGNITIVNÍMI ASPEKTY DOTAZOVÁNÍ
STANISLAV JE•EK
Institut pro výzkum dìtí, mláde•e a rodiny (IVDMR)
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno
stan@fss.muni.cz

A ji v podobì rozhovoru èi dotazníku, dotazování je nejpouívanìjí metodou tvorby
dat v psychologii a sociálních vìdách. V souèasné dobì bìnì aplikovaná pravidla pro
kvalitní výzkumné dotazování jsou postavená na nìkolik desítek let starých zkuenostech
pocházejících vìtinou z prùzkumù veøejného mínìní. Jde o jednoduchá empirická pravidla
týkající se formulace otázek a nabízených odpovìdí, s jakými se setkáme ve vìtinì
metodologických uèebnic. V posledních dvou desetiletích nabralo na síle zkoumání
procesu dotazování z pozic souèasné kognitivní psychologie. Poznatky o kognitivních a
sociálnì kognitivních procesech probíhajících pøi dotazování respondentù jsou díky své
obecnosti aplikovatelné na irokou paletu situací, v nich tvoøíme data prostøednictvím
dotazování.
Dotazováním, o nìm zde píi, míním vechny formy kladení otázek s cílem dozvìdìt
se respondentovy odpovìdi na tyto otázky. Kvalita odpovìdi, o ní uvaujeme, je v tìchto
pøípadech velmi blízká pravdivosti odpovìdi. Jde o dotazování se na výskyt, èetnost èi
kvalitu urèitých jevù, které respondent pozoroval na sobì, druhých, èi okolí. Ponìkud
jinou formou dotazování je psychodiagnostické dotazování, v nìm jsou otázky podnìty,
které mají vyvolat verbální (ale i neverbální) chování, jeho diagnostická významnost pro
konkrétní úèely je ovìøována rùznými validizaèními postupy. Kvalita odpovìdi je pak
dána specifickými potøebami konkrétní diagnostiky a v mnoha pøípadech není pravdivost
odpovìdi nijak významná. Úvahy v tomto textu se týkají pøedevím prvního zmínìného
typu dotazování, tj. dotazování, v nìm nám jde o pravdivost odpovìdí.
Takové dotazování je v mnoha oblastech sociálních vìd zcela pøevládající metodou.
Napøíklad v deseti namátkou vybraných èíslech Èeskoslovenské psychologie z roèníkù
2004 a 2006 jsem nalezl 28 empirických studií, z nich 24 mìlo jako primární (a vìtinou
jedinou) metodu nìkterou z forem dotazování. Pøitom je tøeba si uvìdomit, e dotazování
jako metoda tvorby výzkumných dat je vlastnì zprostøedkovaným pozorováním. Vyuíváme
respondenta, aby nám sdìlil výsledky svého neformálního pozorování jevù, k nim sami
nemáme pøístup, nebo si jejich pozorování nemùeme z rùzných dùvodù dovolit. Protoe
respondent je vlastnì necvièený pozorovatel, snaíme se mu obvykle jeho situaci co
nejvíce zjednoduit, abychom minimalizovali chyby. Volíme proto mezi rùznými formami
dotazování  více èi ménì strukturovanými rozhovory, dotazníky, focus groups, deníky
apod. Volíme i formu a strukturovanost otázek. To ve s cílem usnadnit a tím zpøesnit
respondentovo pozorování, resp. výpovìdi o pozorování.
Vzhledem ke zmiòované pøevaze dotazovacích metod bychom si patrnì mìli pøát, aby
to dotazování bylo tou nejpropracovanìjí metodou. Je tomu tak? To je tìké posoudit.
Máme vak nìkolik zpùsobù, jimi se snaíme zajistit dobrou kvalitu odpovìdí. Tìmi
tradièními jsou standardizace otázek (strukturování), zmnoení otázek a ladìní otázek.
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K nim se nyní øadí i relativnì integrující interakènì-kognitivní pøístup k zajitìní kvality
procesu dotazování.
Pøístup standardizaèní je zaloen na velmi prosté mylence, e èím bude otázka
explicitnìjí, pøesnìjí, tím lepí oporou bude respondentovi a zároveò bude stejnou
oporou vem respondentùm. Zmnoení otázek je vlastnì klasickou psychometrickou
cestou, kdy se snaíme vybídnout respondenta k pozorování jevu více otázkami, pøièem
to, co budou v odpovìdích na vechny otázky spoleèné, povaujeme za spolehlivou
výpovìï o pozorovaném jevu. Deficity jednotlivých otázek se v tomto pojetí mají
vzájemnì vyruit, tj. mají být náhodné, co kontrolujeme statistickými psychometrickými
postupy, jako je poloková analýza, faktorová analýza, Cronbachovo a, apod (Rust,
Golombok, 1989). V ménì formalizované podobì na vyí úrovni nebo v kvalitativním
výzkumu o tomto postupu mluvíme jako o triangulaci. Postup ladìní otázek nejde cestou
kvantity opory respondentovi, ale kvality. Jde tedy o dlouhodobé shromadování
empirických zkueností s jednotlivými formulacemi otázek na konkrétní vìci a jednotlivými
zpùsoby kladení tìchto otázek. Existuje rozsáhlá empirická literatura o tom, jaké jsou
zkuenosti s rùznými zpùsoby formulování otázek na rozlièná témata v sociálních vìdách
(pøehled napø. Bradburn, Sudman, Wansink, 2004) a jaké typy chyb se v odpovìdích na
tyto otázky vyskytují (Biemer, Lyberg, 2003; Groves, 1991). I zde slouí k organizaci
zkueností s rùznými formulacemi otázek pøedevím statistika a psychometrika.
Jak cesta prostøednictvím zmnoení otázek, tak cesta ladìní otázek mají jednu zásadní
nevýhodu. Jsou to v zásadì postupy typu pokus-omyl. Vyvinuté statistické a
psychometrické postupy umoòují v datech velmi pøesnì a citlivì odhalit chyby
v provedeném dotazování, ovem poskytují jen rámcová doporuèení pro tvorbu nových
otázek. Oba pøístupy vyprodukovaly velké mnoství empirických zkueností, které vak
nespojuje jednotná (èi jednotné) teorie. Aplikace empirických poznatkù pak vyaduje
pomìrnì obtíné posouzení, nakolik je nová oblast, na ni chceme je aplikovat, podobná
nìkteré z oblastí, s nimi ji máme empirické zkuenosti. Nehledì na to, e získat a udrovat
pøehled o takové íøi empirických poznatkù z mnoha rùzných oblastí je velmi obtíné.
Právì o ucelenou teorii interakce mezi tazatelem a respondentem, která by vysvìtlovala
znaènou èást empiricky zjitìných problémù dotazování, se snaí kognitivní pøístup
k metodologii dotazníkových etøení (CASM, Cognitive Aspects of Survey
Methodology; Tourangeau, Rips, Rasinski, 2000).
Souèasný stav výzkumné praxe v dotazníkových etøeních v ÈR
Penetrace teorií a poznatkù CASM pøístupu do bìné praxe v dotazníkových etøeních
v ÈR je zatím minimální. Díky absenci takové jednotné teorie dotazování je obtíné aplikovat
existující zkuenosti na nové oblasti. Nemáme ádné zavedené a veobecnì známé
indikátory zastarávání existujících metod. Také pøi pøevodu zahranièních metod do èetiny
jsme pøi dodrení bìných pravidel pøevodu (napø. Hambleton, 2005) odkázáni pøedevím
na ladìní pøekladu metodou pokusù. Z výe uvedeného plyne velká nutnost pilotování
dotazníkových metod, zvlátì ad hoc výzkumných metod. Napøíklad v Èeskoslovenské
psychologii je vak pilotá zmiòována jen zøídka.
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Dalím bìným prvkem dotazníkových etøení je to, e vichni respondenti ve výzkumu
jsou povaováni za rovnocenné. Za ideál je povaován demograficky reprezentativní
vzorek, který je reprezentativním vzorkem populace lidí, nikoli vak nutnì populace
zkoumaných jevù. Tomuto ideálnímu vzorku chceme ideálnì pøedkládat stejné
(standardizované) podnìty  dotazníky. Tím oèekáváme, e získáme (kvantitativnì)
srovnatelné reakce  odpovìdi. Bohuel  z hlediska prezentovaného ideálu  rùzní lidé
reagují na tentý podnìt rùznì, a to z dùvodù, které nijak nesouvisí se zkoumaným jevem.
Ovem takové respondentovo odchýlení od oèekávaného (bìného, ve vzorku
pøevaujícího) zpùsobu odpovídání pak èasto spadá do kategorie chybných èi chybìjících
odpovìdí. S jejich analýzou se v Èeskoslovenské psychologii opìt pøíli nesetkáváme.
Mluvíme-li obecnì o reprezentativnosti, mìla by nás zajímat také reprezentativnost
z hlediska respondentské kompetence vhledem ke konkrétní otázce èi okruhu otázek.
Posledním bìným prvkem dotazníkových etøení, který souvisí s kognitivními aspekty
dotazování, je implicitní ztotoòování validity kál s unifaktorialitou (popø. oèekávanou
jednoduchou faktorovou strukturou) a jejich reliability s výí Cronbachova koeficientu
a. Unifaktorialita urèitého mnoství poloek, resp. vysoké korelace mezi polokami, mùe
být zpùsobena stejnì tak dobøe tím, e poloky pocházejí z jedné domény (tj. ptají se na
toté), ale i tím, e na nì respondent reaguje stejnì chybnì, napø. vyhýbavì, nebo jim
stejnì nerozumí. Jinými slovy vysoká interní konzistence udává míru, v ní respondenti
reagují na vechny poloky kály stejným zpùsobem, bez ohledu na to, jakým stejným
zpùsobem. To, jaký zpùsob odpovídání respondenti volili, je otázka, jakou si klademe
v pøístupu CASM.
Struèná historie a poznatky kognitivního pøístupu k dotazníkové metodologii
Poèátky kognitivního pøístupu k dotazníkové metodologii (pøístup CASM) lze hledat
na pøelomu 70. a 80. let 20. století, kdy probìhlo nìkolik mezioborových konferencí na
toto téma. Sborníky a zprávy z tìchto konferencí (Moss, Goldstein, 1979; Biderman, 1980,
Jabine, Straf, Tanur, Tourangeau, 1984) pak daly vzniknout výzkumnému smìru, jeho
oznaèení Cognitive Aspects of Survey Methodology pochází z názvu semináøe z roku
1983 organizovaného americkou National Research Council (Tanur, 1992:ix). Poznatky se
postupnì roziøovaly a reprezentativní monografie o chybách v dotazníkových etøeních
mají stále více kognitivní charakter (napø. Biemer et al., 1991; Lyberg et al., 1997; Groves et
al., 2004). V roce 1996 vyla první monografie uèebnicového charakteru (Sudman, Bradburn,
Schwartz, 1996) následovaná dalími popularizujícími texty (napø. Tourangeau, Rips,
Rasinski, 2000).
Základní mylenkou pøístupu CASM je aplikace poznatkù a metod kognitivní
psychologie vèetnì sociální kognice na situaci výzkumného dotazování. Øeí se zde tedy
to, jakým zpùsobem respondent rozumí otázce, problémy pamìti a vybavování
relevantních pamìových obsahù, problémy kognitivního zpracování vekerých tìchto
informací a problémy rozhodování se pro urèitou odpovìï. To ve jsou oblasti øeené na
obecnìjí úrovni v kognitivní psychologii èi kognitivních vìdách. Na úrovni metod pøevzal
pøístup CASM z kognitivní psychologie pøedevím interakèní analýzu (Schwartz, Sudman,
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1996) a metodu kognitivního rozhovoru (Ericsson, Simon, 1984; Willis, 2005) jako
introspektivního zdroje dat o procesu odpovídání na otázku.
Základním integrujícím pøíspìvkem pøístupu CASM jsou kognitivní modely procesu
odpovídání na otázky. Ty umoòují tøídit rùzné chyby a problémy, s nimi se setkáváme
v dotazníkových etøeních, podle toho, v jaké fázi tohoto procesu se vyskytují, a usuzovat
na jejich pøíèiny. Tìchto modelù je více, ovem základní prvky se napøíè rùznými modely
shodují. Za takový spoleèný základ lze povaovat 4 fáze procesu odpovídání na otázku 
porozumìní, vybavení, posouzení a formulování odpovìdi (Tourangeau, Rips, Rasinski,
2000).
Ve fázi porozumìní respondent musí pozornì vnímat otázku (vyslechnout, pøeèíst) a
s ní spojené instrukce, vytvoøit si mentální reprezentaci základní struktury otázky,
identifikovat ohnisko otázky (poadované informace) a propojit termíny pouité v otázce
s relevantními pojmy. K porozumìní respondent vìdomì i nevìdomì vyuívá i irokou
paletu kontextuálních nápovìdí  kontext dotazování(výzkumu), kontext ostatních otázek
i formulaci otázky samotné (napø. nabídnuté odpovìïové alternativy). Respondent zde
také èasto øeí dilema, zda pøiznat, e otázce nerozumí, nebo nepøiznat.
Ve fázi vybavení si musí respondent vytvoøit strategii vybavování pamìových obsahù
relevantních pro pøedmìt otázky, vybavit si specifické a obecné vzpomínky a vyplnit
chybìjící detaily. Tato fáze je ohroena vemi druhy pamìových chyb (Schacter, 1999).
Vybavování, má-li být kompletní, je pro respondenta pomìrnì zdlouhavé a namáhavé.
Proto je tato fáze odpovídání dosti závislá na raportu èi míøe motivace respondenta.
Pokud respondent ve fázi porozumìní rozpoznal, e poloka poaduje hodnocení, které ji
bylo vytvoøeno (respondent jej zná), je fáze vybavení a posouzení pøeskakována, popø.
výraznì redukována na zkusmé vybavení materiálu pro konfirmaci vybaveného hodnocení.
Ve fázi posouzení musí respondent posoudit úplnost a relevanci vybavených
vzpomínek, uèinit závìry na základì jejich dostupnosti, integrovat vybavený materiál a
udìlat odhad zaloený na èásteèných vzpomínkách. Postup integrace vybavených
pamìových obsahù není témìø nikdy exaktní, obvykle pouíváme nìjakou strategii
odhadu  heuristiku. Tato fáze je ohroena mnostvím kognitivních chyb a zkreslení,
kterých se dopoutíme pøi vytváøení odhadù díky omezením pouívaných heuristik
(Tversky, Kahneman, 1982). Vìtina tìchto zkreslení má pùvod v pøíliné víøe v to, e
prvních pár relevantních pamìových obsahù, které se nám vybaví, velmi dobøe
reprezentuje poadovaný pøedmìt otázky. Díky tomu se opìt otvírá velký prostor pro
kontextuální promìnné, které ovlivòují vybavování pamìových obsahù. Tato fáze je
podobnì jako pøedchozí fáze vybavení podstatnì redukována, pokud je polokou
poadováno ji existující hodnocení.
Ve fázi formulování odpovìdi musí respondent zformulovat za základì výsledkù fáze
posouzení odpovìï na otázku. To zahrnuje zváení nabízených odpovìïových alternativ
a zkorigování odpovìdi do té míry, aby ji byl respondent ochoten vyslovit (napsat).
V této situaci se vynoøují efekty sociální ádoucnosti a podobné efekty.
Autoøi rùzných modelù se pak lií v tom, kam do tìchto fází kladou pøíèiny rùzných
chybných zpùsobù odpovídání - low-road, satisficing - oproti idealizovanému
respondentskému výkonu - high road (Touragneau, Rips, Rasinski, 2000).
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Proces odpovídání na otázku je zatím nejvíce zkoumán v oblasti otázek na postoje,
preference, hodnoty (Tourangeau, 1999), èetnosti èi pravdìpodobnosti chování èi událostí
(Sedlmeier, Betsch, Renkewitz, 2002), data a trvání událostí (Tourangeau, Rips, Rasinski,
2000) a na citlivé chování (Groves et al., 2004).
Dalím dùleitým výstupem pøístupu CASM je poznatek, e respondenti velmi èasto
odpovìï na otázku odhadují. Dùvody jsou rùzné a zahrnují kognitivní neschopnost èi
neochotu provést vechny kroky, které je v procesu odpovídání potøeba uèinit, ale i
sociálnì kognitivní, interakèní dùvody (Schwartz, 1996). Strategie odhadu, které
respondenti pouívají  heuristiky odhadu, jsou pomìrnì dobøe popsány vèetnì dopadu
na pøesnost respondentových odpovìdí a vycházejí z klasických prací Kahnemana a
Tverského (Tversky, Kahneman, 1982). Typickou heuristikou je heuristika snadnosti
vybavení (accessibility heuristics), kdy události, jejich konkrétní instance si snadno
vybavujeme, povaujeme za èastìjí ne ty, jejich pøíklad si nemùeme vybavit tak snadno.
Stejnì tak nejdøíve vybavené instance události povaujeme obvykle za nejtypiètìjí pøíklady
dané události (representativness heuristics) a i kdy si uvìdomíme, e tomu tak není, nae
úpravy odhadu obvykle nejsou dostateèné (anchoring). Èasto se spokojíme s velmi malým
vzorkem vybavených relevantních událostí z nich pak tvoøíme odhad (insensitivity to
sample size). Vechny tyto heuristiky jsou ve znaèné míøe zranitelné (tj. ovlivnitelné)
kontextem, v nìm se dotazování odehrává. Respondenti vìdomì i nevìdomì vyuívají
kontextuální nápovìdi jak pøi snaze porozumìt otázkám, tak pøi vybavování pamìových
obsahù a jejich integraci (napø. mnoství èasu na odpovìï), i pøi formulování a vyslovení
(zapsání) odpovìdi. Tyto kontextuální nápovìdi zahrnují kontext dotazování (kdo se ptá,
kdy a kde, sdìlený úèel výzkumu, pøedchozí výzkumy apod.  sociální kognice), kontext
ostatních otázek a vlastních odpovìdí na nì (konzistence, kontrasty v otázkách a
odpovìdích) i formulaci otázky samotné vèetnì pøípadných sond a nabídnutých
odpovìïových moností. Dùleité je, e rùzní respondenti se lií jak ve svých kognitivních
schopnostech, tak ve svých sociálnì kognitivních interpretacích situace dotazování,
take tyto heuristiky vyuívají v rùzné míøe a míra ovlivnìní odpovìdi kontextem se pak
také lií. Zajímavou návazností je pak ovlivnìní chování respondenta probìhnuvím
dotazováním (Fitzsimons, Williams, 2000).
Potenciální vyuití poznatkù CASM pøístupu v psychologii
Pøístupy typu kvalifikovaný pokus-omyl k tvorbì nových dotazníkù (orálních èi selfreportù) jsou velmi nároèné jak na finance, tak na velikost vzorku (popø. poèet vzorkù).
Dovolím si tvrdit, e mimo jiné i z toho dùvodu je tvorba dotazníkových metod u nás
v mnohém zjednoduena oproti ádoucímu postupu. Výsledky CASM pøístupu umoòují
podstatnì zefektivnit fázi návrhu jednotlivých poloek, celého dotazníku i postupu
dotazování tak, aby bylo potøeba ménì pilotování.
Díky kognitivní teorii dotazování mùeme navrhovat zpùsoby dotazování, které budou
adekvátnìjí monostem respondentù. Mùeme lépe uvaovat o tom, co a jací respondenti
mohou vìdìt a na co mùou pøijít (a zohledòovat rozdíl mezi vìdìt a pøijít na).
Kognitivní teorie dotazování nám také umoní lépe, adekvátnìji interpretovat odpovìdi
respondentù. Odpovìdi v dotazníku je potøeba vnímat jako verbální chování v reakci na
78

sadu podnìtù (situaci dotazování - kontext), z nich pouze jedním je otázka, která si
odpovìï vyádala. Mùeme také korigovat známá zkreslení v dùsledku identifikovaných
heuristik.
Poznatky pøístupu CASM rozhodnì neøeí vechny problémy s výzkumným
dotazováním v psychologii. Lze je vak s úspìchem vyuívat ke zefektivnìní procesu
tvorby dotazovacích metod a pøedevím ke zvýení obsahové validity naich mìøítek.
Zároveò, budeme-li chování respondenta pøi výzkumu povaovat za chování jako kadé
jiné - co pøístup CASM zdùrazòuje - mùeme se o lidech dozvìdìt mnohé právì z toho,
jak se chovají pøi výzkumu, jak to udìlal ji kdysi Milgram.
Potenciál zkoumání kognitivních aspektù dotazování v irím kontextu sociálních
vìd
Zkoumání kognitivních aspektù dotazování je pøíleitostí pro zlepení spolupráce
mezi sociálnì-vìdnou èástí psychologie a dalími sociálními vìdami, popøípadì dalími
vìdními obory vyuívajícími dotazování jako metodu tvoøení dat. Psychologie mùe nabízet
své, kognitivnì zakotvené, poznatky o dotazování a na oplátku by mohla více vyuívat
informace o spoleèenském kontextu, v nìm se dotazování odehrává. Poznatky pøístupu
CASM ukazují, jak podstatný vliv na odpovìï mùe mít to, jak respondent interpretuje
cíle výzkumu èi zámìry výzkumníka. Málokdo by asi pochyboval o tom, e respondent si
do situace dotazování pøináí nìjaké prekoncepce výzkumu èi vìdy, které vyuívá
k porozumìní konkrétních sdìlení výzkumníka. Typickým a velmi obecným prvkem tìchto
respondentských prekoncepcí výzkumu je poadavek objektivity. Respondenti
pøedpokládají, e se od nich oèekávají objektivní soudy, nìkdy v pøímém rozporu s instrukcí
k dotazníku (napø. uèitelé, Jeek, 2006). Proto je potøeba znát sociální reprezentaci vìdy a
výzkumu ve spoleènosti a rùzných jejích podmnoinách a na tom musí psychologie
spolupracovat se sociálními vìdami.
Z podobného dùvodu  tj. zmapování kontextu dotazování  zde díky zkoumání
kognitivních aspektù dotazování vzniká prostor pro spolupráci mezi podle mne stále jetì
pøíli rozdìlenými zastánci kvalitativního a kvantitativního pøístupu. Kognitivní pohled
na dotazování pøiznává respondentovi v kvantitativních nomotetických hromadných
studiích mnohem aktivnìjí roli. K tomu, aby nás toto pøiznání nepøivedlo pouze ke skepsi,
e se na nic nelze spolehlivì doptat, potøebujeme své respondenty lépe poznat. Tìmi, kdo
se s respondenty ji nyní lépe poznávají jsou ti, kdo s nimi dìlají ménì strukturované,
hloubkové rozhovory na rùzná témata  zastánci kvalitativního pøístupu. Vìøím, e
v existujících archivech kvalitativních dat leí mnoho poznatkù, které nám ve spojení
s kognitivními poznatky o dotazování umoní se lépe dotazovat strukturovanì a/nebo
hromadnì. Na druhou stranu, v situaci, kdy dìlám rozhovor s drahocenným specifickým
informátorem z obtínì dostupné populace a mám pouze jednu anci, mìlo by pro mì být
velmi dùleité vìdìt, jak moc mohu v hloubkovém, málo strukturovaném rozhovoru,
ovlivnit odpovìdi tohoto informátora rùznými zpùsoby dotazování èi formulacemi otázek.
Poznatky pøístupu CASM jsou tedy cenné i pro kvalitativní dotazování; pomáhají nám
reflektovat monost vzniku výzkumných artefaktù.
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Výe uvedená potøeba lépe poznat to, jak respondenti vnímají sociální vìdu a výzkum,
je zároveò pøíleitostí k sociálnìvìdné sebereflexi. Znalost toho, jak jsou výzkumné aktivity
v dané populaci respondentù vnímány, se stává nezbytnou. Ovem i bez ohledu na snahu
zvýit kvalitu dotazování je taková znalost uiteèná jako svého druhu zpìtná vazba.
Uvaujeme-li o dotazování jako o rozhovoru, pak je dobré se snait vìdìt, co komunikujeme
napøíklad hromadnou administrací dotazníkù, nebo samotným uspoøádáním výzkumného
etøení. V této souvislosti mùeme vyuít nabyté poznatky i k osvìtì v bìné populaci,
s cílem zvýit obranyschopnost obèanù vùèi mizerným èi zámìrnì zmanipulovaným
výzkumùm.
Závìrem
Nyní pøiblinì dvacetileté zkoumání kognitivních aspektù výzkumného dotazování
nabízí kromì poznatkù o tom, co se odehrává v respondentovi pøi odpovídání na otázku,
také pøíleitost ke spolupráci. Má potenciál být tématem, na kterém mohou a mìly by
spolupracovat vechny sociální vìdy, protoe vechny metodu dotazování vyuívají.
Má potenciál k tomu být tématem, u nìho si mohou lépe porozumìt vyhranìnì kvalitativní
a kvantitativní badatelé, protoe integruje pøesvìdèení obou stran. Poznatky vak zároveò
ukazují, jak velkým mnostvím faktorù mùe být respondentova odpovìï ovlivnìna, èím
upozoròují, e i pøesto e dotazování je v mnoha oblastech sociálních vìd metodou, nejde
o metodu tak jednoduchou, jak by se ze zpùsobu, jím je pouívána, mohlo èasto zdát.
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Damián Kováè  Diskutant v seminári SPS o psychologickej metodológii
Kvitujem iniciatívu SPS organizova akurát teraz metodologický seminár; metodológia
psychológie bola, je a zdá sa, e aj bude v princípe nepretritým problémom psychológie
ako modernej vedy.
Dobroreèím Ivanovi, e pristal na to, e nemusím na tomto podujatí osobitne referova;
som toti plne zaangaovaný v dotváraní mojej labutej piesne.
Dobre a teraz k veci: Vïaka Vám vetkým, ktorí ste tu objasòovali rôzne stránky, èi
problémy psychologickej metodológie; neváham sa prizna, e som sa tu velièomu
poduèil. Ibae nedokáem náleite splni funkciu diskutanta  urèeného hodnotite¾a
prezentácií, keïe vopred som vedel len o tituloch, nie o obsahu referátov; vystavujem
sa tým istému riziku, e to, èo som len poèul, ale nevidel (nepreèítal), môe by poznaèené
viac dojmami ako apercepciou. Jednako jedna výzva sa tu prezentovala jednoznaène. Môj
diskutant  docent Ritomský  sa na mòa obrátil s priamou otázkou: Èo ste mali na mysli,
keï ste zaèiatkom 90. rokov jednu z Vaich túdií nazvali  Metodológia  Achilova päta
psychológie (?!).
Nu, nespomínam si, èo som tým vtedy myslel, ale pokúsim sa teraz re-interpretova
môj zámer o meritum veci.
Ako vieme, Achilova päta je pomenovanie ¾achy nachádzajúcej sa v dolných
konèatinách ¾udského organizmu; je nevidite¾ná, za to vak bolestne pociovaná
(uvedomovaná) vtedy, ak je dajako pokodená. Normálne fungovanie tejto ¾achy
umoòuje èloveku  a to tu akcentujem  stá, t.j. bipedálne zauja vzpriamený postoj. Èo
tento znamenal vo fylogenéze èloveka, nemienim tu rozvádza. Kontatujem len, e
vzpriamený postoj umoòuje ¾udskému jedincovi chôdzu. Preto môeme kráèa, pravdae,
raz k vedome zvolenému cie¾u, inokedy faloným smerom, niekedy aj do slepej ulièky. Ak
je to tak, potom metafora o Achilovej päte metodológie v psychologickom poznávaní má
svoje opodstatnenie. Neustále sa toti pýtam: Povedz mi, ako, resp. èím si to èi ono
skúmal a u koho, resp. s kým si to skúmal a ja Ti poviem, èi si na ceste h¾adania
psychologickej pravdy.
Na úvod môjho diskutantského vystúpenia sa mi iada, aj napriek tu predneseným
referátom, zverbalizova nieko¾ko postrehov.
Predovetkým je to iroko  ïaleko prejavovaný nezáujem, a neochota najmä
mladích psychológov (- ièiek) zaobera sa metodológiou psychológie. Ïalej zisujem, e
problém psychologickej metodológie sa èasto zuuje len na postupy matematicko 
tatistického spracovávania údajov. Napokon sa rozmohol neduh potiera význam
metodológie v odborno  praktickej psychologickej praxi s odôvodnením, e je to záleitos
výskumníkov.
Podobne, aj bez náleitého oboznámenia sa s referátmi tohto podujatia, pokladám za
uitoèné akcentova, èi vlastne zopakova aj na tomto vedeckom fóre niektoré princípy
psychologickej metodológie; tentoraz len so zameraním na vedecko  výskumnú èinnos.
Metodologický problém zaèína v procese tvorby výskumného projektu, kde platí
princíp veobecnej metodológie vied, e zvolená metóda ako cesta poznávania istého
fenoménu bytostne závisí od jeho podstaty, èi charakteru. Z tohto princípu sa javí
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neslýchaným napr. experimentálne skúmanie orgazmu ien ako komponentu erotickej lásky
a priam absurdným úsilím napr. identifikova najnovími metodikami centrá nábonosti
v mozgu (nie sú to výmysly, ale reálne aktivity konkrétných výskumníkov).
Ïalím, nie menej anti-metodologickým èinom, tentoraz u psychologickej podstaty,
je ve¾mi èasto schizoidnos výskumnej túdie ponúkanej na publikovanie. Vo¾ne
povedané, výsledný produkt vyzerá prototypovo viac  menej takto: v tzv. teoretickej
èasti autor paberkuje v rôznych odvolávkach, niekedy priam v protireèiacich si citáciách,
samozrejme, z anglosaskej literatúry, no vôbec mu neprekáa poui vo výskume jeden, èi
viac dotazníkov odlinej teoreticko  koncepènej proveniencie, aby sa napokon zistili
èísla, e ten, èi onen údaj koreluje pozitívne, èi negatívne, viac alebo menej s niektorými
inými údajmi. A interpretácia, pod¾a mòa najdôleitejia, ale aj najaia súèas túdie,
takmer absentuje. Slovom, medzi teoretickým východiskom doterajieho poznania
skúmaného javu a jeho metodologickým uchopením nie je v znaènej èasti výstupov
z výskumnej èinnosti naich psychológov poadovaný súlad; prevláda náhodná ¾ubovô¾a.
Napokon azda najdôleitejí princíp psychologickej metodológie spoèíva v úsilí
o metódovú integráciu. Tá, pravdae, nespoèíva v prostom nakopení metodík jedného
druhu, ale v rozumnej integrácii, pod¾a monosti viacerých, no najmä výpoveïových
a odpoveïových prístupov. Opakujem toto moje volanie u desiatky rokov, avak naïalej
sa presviedèam o ignorovaní tejto poiadavky. Z monej plurality prístupov k odha¾ovaniu
psychickej reality sa t. è. u nás, ale aj v blízkom zahranièí stala dominantnou tzv.
zaèiarkovacia (Einstreichen, pick off) psychológia, t. j. psychológia dotazníkov
a inventárov. Tento stav, ktorý robí z psychológie ako monej exaktnej vedy datalógiu,
ve¾mi pripomínajúcu výskumy málo reprezentatívnej verejnej mienky.
Pokúsil som sa to znázorni aj obrazne. V pozadí tejto schémy (obr. 1) je u predtým
zverejnená truktúra psychologických metód, kde ve¾kos prísluných obdia¾nikov 
metód znázoròuje frekvenciu ich moného pouívania. Hrubou èiarou vyjadrujem skutoèný
stav v psychologických výskumoch u nás za ostatných cca 15. rokov.
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(V ïalej èasti uviedol D.K. nieko¾ko hodnotiacich postrehov k predneseným referátom.
Zakadým dolo k výmene názorov, teda k naozajstnej, neraz aj ostrej, diskusii v dyádach.
koda, e sa to nezaregistrovalo. Z odstupu èasu sa u toti nedá verne zachyti to, èo sa
tam udialo. Len priami úèastníci sympózia si azda vybavia v pamäti to, èi ono).
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STANOVY A ÈLENSTVO V SPS
 Slovenská psychologická spoloènos pri SAV je dobrovo¾né vedecké a profesné zdruenie psychológov, ktoré
pracuje ako obèianske zdruenie. Usiluje sa o podporu
a rozirovanie psychológie ako vedy i praktickej
disciplíny, o rozvoj a vyuívanie psychologických
poznatkov v spoloènosti.
 Orgánmi SPS, ktoré riadia a zabezpeèujú vetky jej
èinnosti, sú: Valné zhromadenie, výbor, predseda,
predsedníctvo, výbory oblastných skupín a sekcií,
revízor.
 SPS má tri kategórie èlenov: riadnym èlenom SPS sa
môe sta iba absolvent vysokokolského túdia
psychológie, mimoriadnym èlenom sa môe sta
odborník z príbuznej èi spolupracujúcej vednej
disciplíny a tudent psychológie poèínajúc 3. semestrom túdia. Èestné èlenstvo sa priznáva významným
domácim alebo zahranièným odborníkom, ktorí sa
osobitným spôsobom zaslúili o rozvoj psychológie.
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