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NAMIESTO ÚVODNÍKA ...
Namiesto úvodníka.......
Váené kolegyne a kolegovia,
ná informaèný bulletin Psychofórum vydávame dvakrát roène a na tomto mieste,
v druhom èísle beného roka, zvykneme robi plány do budúcnosti, robíme èiastoèné
bilancie naej aktivity a zaoberáme sa aktuálnymi otázkami èi problémami, ktoré prináa
ivot.
Pod¾a platných stanov, výbor SPS je volený na tri roky. Pretoe tento èas uplynul, zvolali
sme Valné zhromadenie na 9.október 2008 do Koíc, kde sa konala významná konferencia
z príleitosti 40 rokov výuèby psychológie na východnom Slovensku a 90. rokov od narodenia
pána Prof. Jána Hvozdíka, významného zakladate¾a a priekopníka psychológie v tejto èasti
republiky, a preto sme predpokladali, e sa tam zíde ve¾ká èas èlenov SPS a budeme môc
bilancova, t.j. prednies správu o èinnosti, správu o hospodárení, revíznu správu.....ia¾,
neziiel sa nás potrebný poèet a Valné zhromadenie nebolo uznáaniaschopné. Ide o nechu
stretáva sa, alebo neochotu venova chví¾u èasu profesiovej organizácii? Podotýkam, e
Valné zhromadenie je najvyím orgánom SPS, máme v pláne navrhnú isté menie úpravy
v stanovách, napr. aj platenie èlenského v novej mene od budúceho roka a pod., a tieto
zmeny nie je moné urobi inde ne na VZ. Pozývame vás vetkých teda ete raz na
náhradné VZ, ktoré bude 28.11.2008 o 15. hod. v zasadaèke ústavov spoloèenských
vied SAV (prízemie) v areáli na Patrónke v Bratislave. Pozvánka je vloená do bulletinu,
príïte v èo najväèom poète.
Ak som spomínal nechu stretáva sa, istým obrazom je aj nízka aktivita v ïalích
oblastiach naej spoloènej práce. Ide o tradièný problém adresára, ktorý sa nám nedarí
zostavi na primeranej úrovni (odpoveï sme dostali cca od 10% èlenov), ete závanejie
vak vidím napr. to, e sme museli v bulletine zavrie rubriku Metodologické okienko
(niet záujem o tak dôleitú vec.....?). Na druhej strane sme aktuálne otvorili nové okienko,
nazvali sme ho Komentáre....., kde reflektujeme niektoré problémy, ktoré sa vyskytujú
v naej práci a kde dávame priestor na vyjadrenie názorov na profesiovú èinnos.
V tomto roku sme mali viacero príleitostí zaspomína si na významných slovenských
psychológov, okrem Prof. Hvozdíka (90) sme si pripomenuli aj storoènicu narodenia
zakladate¾a slovenskej psychológie, Prof. Antona Jurovského, milé stretnutie nieslo názov
Seminár úcty a vïaky.... Nemenej významným je urèite aj nae jubileum, ktoré mienime
oslávi budúci rok na zjazde slovenských psychológov a Psychologických dòoch - naa
Slovenská psychologická spoloènos pri SAV má 50 rokov, príleitostí na hodnotenie
a plány do budúcností bude dos a verím, e tieto abrahámoviny oslávime ako sa patrí.
Psychofórum je informaèný bulletin, prináa základné informácie o naich aktivitách,
preto vás iadame o vèasné zaslanie vetkých plánovaných akciách do budúceho roku,
uverejníme ich v prvom èísle 2009.
So elaním úspechov na vetkých frontoch v roku 2009 a chuti stretáva sa....
Ivan Sarmány-Schuller
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SPRÁVY Z AKCIÍ
XXVI. Psychologické dni v Olomouci
K najvýznamnejím akciám, s bohatým odborným programom a zrejme aj s najväèím
zastúpením psychológov z Èiech, Moravy a Slovenska patria Psychologické dni, ktoré
kadoroène v septembri organizujú Èeskomoravská psychologická spoloènos a
Slovenská psychologická spoloènos pri Slovenskej akadémii vied.
Na jeseò tohto roku sa pridala k tradièným organizátorom ÈMPS a SPS pri SAV, aj
Katedra psychológie Univerzity Palackého v Olomouci. Zásluhou perfektne zvládnutej
organizaènej práce mohli v dòoch 4.  6. 9. 2008, na tradiènom mieste v Èesku, v
krásnom meste Olomouc, na pôde Právnickej fakulty UP rokova úèastníci u XXVI.
Psychologických dní. Tematické zameranie bolo ve¾mi aktuálne Já & my a oni. Ako
výstine uviedol v úvodnej èasti programu PhDr. Jaroslav turma, predseda ÈMPS:
Témou je tentokrát dynamický a v priebehu ivota jednotlivca i spoloènosti stále sa
meniaci vzah medzi jedincom, jeho blízkym spoloèenstvom a okruhom ostatných ¾udí.
Budeme sa pýta, ako sa z hlbín nevedomia vynára ¾udský jedinec so svojou
psychologickou identitou a preívaním, ako mu v tom pomáha èi bráni jeho najbliie
prostredie, jeho ¾udia, ako èlovek vstupuje do sveta a uèí sa i, spolupracova a súai
s ostatnými ¾uïmi. Prostredníctvom jednotlivých príspevkov, tak ústnych, ako aj
posterových, je nastolený tento proces z najrôznejích uhlov psychologických disciplín
(rodina, kola, práca...), a to v zdraví, aj v chorobe, a tie v priebehu celej ivotnej cesty.
Záujem referujúcich o toto tematické zameranie bol ve¾ký. Na podujatí odznel
rekordný poèet 134 príspevkov, z toho 42 posterov, 92 ústnych prezentácií, vrátane 1
panelovej diskusie a 1 workshopu. Poteite¾nou bola aktívna úèas slovenských kolegýò
a kolegov (41 príspevkov), èo je pribline 29 %. Rokovania prebiehali v prvý deò v
pléne a poèas ïalích dní v paralelných sekciách k týmto odborným okruhom: Potreby
detí a nároky rodièov; Psychodiagnostika; Úskalia pracovného prostredia; port a
pohybové aktivity v súèasnej spoloènosti; Deti raného veku a my dospelí; Inteligencia a
tvorivos; Vodièi a my; Starnutie a psychológia; Workshop: Psychologická prvá pomoc
obetiam hromadných neastí; Násilie v spoloènosti; Rôzne. Znaènú pozornos,
predovetkým èeských úèastníkov, vzbudili aj vystúpenia v tudentskej sekcii a panelová
diskusia k problematike vzdelávania v psychológii. Stalo sa u dobrým zvykom, e
rokovania v pléne, ako aj v sekciách moderovali èeskí aj slovenskí odborníci.
Psychologické dni 2008 mali ve¾mi dobrú nielen odbornú a vedeckú úroveò. Èeskí
kolegovia sa postarali aj o ve¾mi príjemné spoloèenské zarámcovanie konferencie. V
prvý deò konferencie to bola uvítacia recepcia a na druhý deò vydarený spoloèenský
veèer v podhradí Bouzova a noèná prehliadka nádherného hradu Bouzov.
Novinkou na tohtoroèných XXVI. Psychologických dòoch bolo ude¾ovanie
tudentskej ceny ÈASP trom najlepím príspevkom prezentovaným v posterovej sekcii.
Cenu ude¾ovala Èeská asociácia tudentov psychológie. Porota bola zloená zo tudentov
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psychológie olomouckej katedry v zloení Jana Bartoová, Klára Bendová, Ivo Hrdina.
Porota hodnotila príspevky pod¾a týchto hlavných kritérií: 1. formálne spracovanie; 2.
obsahová náplò; 3. grafické spracovanie; 4. celkový dojem. Slávnostné vyhlásenie sa
uskutoènilo na spoloèenskom veèere 5. 9. 2008. Ktoré postery zvíazili? Prvé miesto
získali Eva Farkaová, Monika Gregussová a Bronislava Kundrátová: Intervenèný
program pre rómske deti na rozvoj komunikaèných a iných sociálnych zruèností. Na
druhom mieste sa umiestnila Lenka mídová: Vztah mezi diurnální preferencí,
osobnostními faktory a vybranými faktory ivotního stylu. Tretie miesto oprávnene
patrilo Simone Veselièovej: Verbálna komunikácia medzi iakom a uèite¾om: situaèné
verzus osobnostné faktory. Blahoeláme víazkám a gratulujeme k výbornému nápadu
Èeskej asociácii tudentov. Budú ich nasledova aj Slováci?
Záverom treba poïakova vetkým organizátorom a sponzorom tohtoroèných XXVI.
Psychologických dní, ako aj aktívnym i pasívnym úèastníkom za ochotu spolupracova
a participova na nich.
Mária Bratská  podpredsedníèka SPS pri SAV


Sociálne procesy a osobnos 2008
Opä. Tentokrát u XI. roèník
V dòoch 15.-17.9.2008 sa v Kongresovom centre Academia v Starej Lesnej vo
Vysokých Tatrách uskutoènil u XI. roèník medzinárodnej vedeckej konferencie
Sociálne procesy a osobnos 2008. Hlavným tohtoroèným usporiadate¾om
konferencie bol Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave.
Konferencia Sociálne procesy a osobnos si u nala svoje miesto v povedomí
odbornej psychologickej verejnosti ako vedecké podujatie zamerané na základný a
aplikovaný výskum v oblasti sociálnej psychológie a psychológie osobnosti. Na jej
pravidelnej kadoroènej organizácii sa striedavo podie¾ajú tyri akademické pracoviská
 dve zo SR (Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, Spoloèenskovedný
ústav SAV v Koiciach) a dve z ÈR (Psychologický ústav AV ÈR v Brne, Psychologický
ústav FF MU v Brne). Tento rok, prilákali Vysoké Tatry, napriek upranému a náhle
chladnému poèasiu, viac ako 130 aktívnych úèastníkov  kolegov a kolegýò zo Slovenska,
Èeskej republiky, Rakúska, Po¾ska, Spojených tátov amerických.
Odborné zameranie XI. roèníka vymedzovala hlavná téma Osobnos a procesy
zvládania. Problematika zvládania nebola zvolená náhodne, ale ako ocenenie doterajej
vedeckej práce kolegyne RNDr. Zdenky Ruiselovej, CSc. (ÚEP SAV, Bratislava), ktorá
tento rok oslávila ivotné jubileum. Práve jej a jej práci bola venovaná èas rokovaní.
Vystúpili v nej napr. Mgr. P. Halama, PhD. (ÚEP SAV, Bratislava) s referátom o
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teoretických konceptoch a konkrétnych výsledkoch z výskumu zmyslu ivota ako
pozitívneho faktora v procese zvládania psychickej záae. Prof. PhDr. K. Paulík, CSc.
(FF OU, Ostrava) prednáal o vzahu medzi zvládaním a preívaním spokojnosti a o
èinite¾och, ktoré tento vzah sprostredkovávajú. O osobnostnom kontrukte potreba
truktúry v kontexte rozhodovania a zvládania prednáal PhDr. I. Sarmány Schuller, CSc.
(ÚEP SAV, Bratislava) a o priamej spolupráci s jubilantkou na výskume tzv. counterfactual
thinking (premý¾anie o neuskutoènených alternatívach) vo vekovom kontexte hovorila
doc. PhDr. M. Bratská, CSc. (FF UK, Bratislava).
Na hlavnú tému konferencie nadväzovali èiastkové témy: Teória, metodológia a
psychodiagnostika, Sociálne procesy a osobnos vo vývine, Kognície, múdros a
osobnos, Kvalita ivota a zdravie, Osobnos, profesia, spoloènos. Bohatý odborný
program bol poèas troch rokovacích dní rozdelený do 12 orálnych a 2 posterových
sekcií (posterovú prezentáciu vyuilo viac ako 60 úèastníkov). Aj keï by sme tak radi
urobili, na krátkej ploche stránok bulletinu Psychofóra nemono menovite spomenú
kadého, kto aktívne prispel k odbornému programu. Spomeòme preto ete aspoò
referáty, ktoré XI. roèník otvárali a zahajovali odbornú rozpravu. Ako prvé odznelo
kritické porovnanie experimentálnych postupov v ekonómii a psychológii od prof. PhDr.
V. Baèovej, DrSc. (riadite¾ka ÚEP SAV, Bratislava). Po nej si zobral slovo popredný
metodológ, prof. PhDr. O. Mikík, DrSc. (FF UK, Praha), ktorý upozornil na monosti,
podmienky a predpoklady skúmania osobnosti pomocou výpoètovej techniky. Vybrané
metódy individualizovanej diagnostiky kvality ivota predstavil prof. PhDr. J. Mare,
CSc. (UK, Praha). S problémom rozliovania a zvládania distinkcie  teda odha¾ovania
zmien v stimulácii organizmu, prebiehajúcich v èasovo pomalých (podprahových)
intervaloch oslovil publikum prof. PhDr. D. Kováè, DrSc. (ÚEP SAV, Bratislava). PhDr.
I. Slamìník, CSc. (FF UK, Praha) predstavil vybrané výsledky (s dôrazom na ÈR) z
medzinárodného komparaèného výskumu regulácie emócií v interpersonálnych
vzahoch. Úvodnú sekciu ukonèilo rodinné duo prof. PhDr. E. Sollárová, CSc. a PhDr.
T. Sollár, PhD. (FSVaZ UKF, Nitra) prezentáciou novej metodiky pre diagnostiku
adaptívnych zruèností rómskych detí.
Èo nás ve¾mi teí, je, e pôvodne èesko-slovenské odborné podujatie sa kadým
rokom èoraz viac rozrastá o ïalích záujemcov z iných európskych, dokonca i mimo
európskych krajín. K aktívnym zahranièným hosom tohtoroèného XI. roèníka patrili
najmä kolegovia z Po¾ska, z ktorých viacerí neboli na Sociálnych procesoch a osobnosti
prvýkrát. Prof. M. Szczepañski a Dr. W. lezak-Tazbir (Univerzita l¹ski, Katowice)
predniesli referát na tému problémy modernej osobnosti v civilizaèných výzvach. Dr.
M. P. Wiechetek a Dr. M. Jarosz (Univerzita Lublin) reprezentovali psychológiu
religiozity a predstavili vybrané výsledky z výskumu, ktorý realizujú aj v spolupráci so
slovenskými kolegami (z ÚEP SAV v Batislave). Dr. Ewa Ry ( Univerzita Szczeciñski,
Szczecin) prezentovala poster na tému duchovnos ako regulátor aktivity èloveka.
Nakoniec spomeòme Dr. Johna Buechelera (Florida)  hosa z najvzdialenejej krajiny
na XI. roèníku  ktorý predniesol referát na tému zrodenie a strach smrti z pekla.
V rámci nieko¾koroènej série konferencií Sociálne procesy a osobnos sa kadým
rokom stretli poprední odborníci  psychológovia. Ako mono vidie, XI. roèník v tomto
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smere vôbec nezaostával. Poteite¾né je vak aj to, e o tieto stretnutia prejavujú èoraz
väèí záujem mladí psychológovia  vedci, ako aj samotní tudenti vysokých kôl.
Súèasou konferencie bol spoloèenský veèer organizovaný s podporou mesta Viedeò
a Medzinárodného èasopisu pre sociálnu psychológiu a skupinovú dynamiku v
hospodárstve a spoloènosti (Internationale Zeitschrift für Sozialpsychologie und
Gruppendynamik in Wirtschaft und Gesellschaft) ako pripomenutie si plodnej vedeckej
spolupráce s viedenskými kolegami v minulosti a zároveò ako príleitos pokraèova v
rozvíjaní týchto vzahov v budúcnosti.
Záverom u len to¾ko, e pre tých, ktorí sa o konferencii Sociálne procesy a
osobnos 2008 chcú dozvedie ete viac, je k dispozícii webová stránka konferencie:
www.psychologia.sav.sk/staralesna2008/index.html
Lenka Golecká
Jitka Guròáková
Imrich Ruisel


9. Celoslovenské a 8. Medzinárodné kolo tudentskej vedeckej
a odbornej konferencie tudentov psychológie
na Trnavskej univerzite
Psychologická VOK sa u kadoroène stáva priestorom, kde prezentujú svoje práce
tudenti psychologických katedier a intitútov z Èeska a Slovenska. Tento rok sa pod
toto podujatie uskutoènilo v Trnave, pod organizaèným patronátom Katedry psychológie
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Táto akcia bola pre domácich organizátorov
výnimoènou udalosou, a to najmä preto, lebo úplne prvé kolo VOK (vtedy ete
slovenské) sa uskutoènilo v roku 2000 práve na tejto katedre a univerzite. Po ôsmich
rokoch sa toto podujatie vrátilo na túto katedru, èo bolo aj priestorom na porovnanie,
kam sa za ten èas psychologická VOK dostala. Kým na spomínanom podujatí v roku
2000 sa so svojimi prácami zúèastnili tudenti troch katedier zo Slovenska, na tohtoroèné
podujatie vyslalo svojich tudentov a 13 katedier èi intitútov psychológie z 13 fakúlt
10 univerzít nielen zo Slovenska ale aj z Èeska.
Súaiaci tudenti prezentovali svoje práce poèas dvoch dní 28.-29.4.2008 pred
odbornou porotou zloenou z pracovníkov jednotlivých katedier èi intitútov. Celkovo
poèas týchto dní zaznelo 22 prezentácií, ktoré boli podrobené nároènému hodnoteniu a
kritike odbornej poroty. Ceny sa ude¾ovali v dvoch kategóriách: v medzinárodnom kole,
a v celoslovenskom kole. Okrem toho, samotní tudenti tie dostali monos hlasova
za najlepiu prácu v osobitnej kategórií Cena tudentov. Výhercovia boli odmenení
psychologickou literatúrou a poukákami na nákup kníh vo vydavate¾stve Portál, výherca
tudentského hlasovania vyhral zájazd od cestovnej kancelárie BUBO.
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Výsledky:
8. Medzinárodné kolo VOK katedier psychológie
1. miesto - Daniel Dostál: Poøadí narození a emoèní inteligence. Katedra
psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc.
2. miesto - Lucia Maniová: Vnímaná obaujúca sociálna opora a jej vzah s
vybranými osobnostnými charakteristikami u adolescentov. Katedra psychológie,
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava.
3. miesto - Jana Hueková: Osobná epistemológia tudentov a tudentiek
bakalárskeho stupòa vysokých kôl v kontexte vybraných premenných a jej dimenzie.
Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského, Bratislava.
Martin Louèka: Koncept smrti u dìtí. Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií,
Masarykova univerzita, Brno.
Hana Luciaková: Jazykovo - kognitívne schopnosti èítania u rómskych detí. Katedra
psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.
9. Celoslovenské kolo VOK katedier psychológie
1. miesto - Lucia Maniová: Vnímaná obaujúca sociálna opora a jej vzah s
vybranými osobnostnými charakteristikami u adolescentov. Katedra psychológie,
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava.
2. miesto - Jana Haková: Odpúanie v kontexte duevného zdravia. Katedra
psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica.
Jana Hueková: Osobná epistemológia tudentov a tudentiek bakalárskeho stupòa
vysokých kôl v kontexte vybraných premenných a jej dimenzie. Ústav aplikovanej
psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského,
Bratislava.
3. miesto - Hana Luciaková: Jazykovo - kognitívne schopnosti èítania u rómskych
detí. Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.
Víaz ceny tudentov
Martin Louèka: Koncept smrti u dìtí. Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií,
Masarykova univerzita, Brno
Samozrejme, podujatie nebolo len súaou, ale aj priestorom pre vzájomné
spoznávanie, obohacovanie, a výmenu informácií medzi uèite¾mi aj medzi tudentmi
zúèastnených katedier. Tá sa diala nielen poèas prestávok ale aj poèas spoloèenského
veèera, ktorého súèasou bola hudba a tanec, èo mnoho tudentov a nieko¾ko pedagógov
s chuou vyuilo. Ostáva len veri, e podujatie splnilo svoj cie¾ - stimulova tudentov
psychológie ku kvalitnej vedeckej práci, a e na ïalích kolách (najbliie je plánované
budúci rok v Prahe na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity) sa znovu stretnú
zástupcovia jednotlivých katedier v takom hojnom poète.
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Ïalie informácie o podujatí, ako aj fotky èi plné texty vetkých súaných prác
mono nájs na webovej stránke podujatia http://katpsych.truni.sk/svok.
Peter Halama


Výroèná konferencia Európskej asociácie psychológie zdravia, 9-12.
september 2008, Bath, Spojené krá¾ovstvo
Historické mesto Bath v junom Anglicku bolo v septembri 2008 dejiskom 22.
výroènej konferencie Európskej asociácie psychológie zdravia (EHPS). Pribline 750
úèastníkov zo vetkých kútov Európy malo monos sa oboznámi so siedmimi stovkami
príspevkov, medzi nimi i zo Slovenska. Výsledky aktuálneho výskumu z oblasti kvality
ivota pacientov trpiacich chronickými ochoreniami prezentovali Mgr. J. Benka a J.P.
van Dijk v mene Mgr. Z. kodovej. Zdraviu adolescentov boli venované prspevky doc.
O. Orosovej, dr. A. Madarasovej Geckovej, dr. B. Gajdoovej, dr. P. Tavela, Mgr. Z.
Veselskej, Mgr. Z. Tomèíkovej, Mgr. F. Salonnu, Mgr. O. Kalinu, Mgr. R. ebeòu, Mgr.
P. Kolarèika a Mgr. L. Pitela. Ich empirický výskum sa zaoberal zdravím a rizikovým
správaním mladých ¾udí v súvislosti s celým spektrom psychologických a sociálnych
faktorov. Od napr. sebaúcty, sociálnej opory, religiozity cez rodinný a socioekonomický
stav a po regionálne rozdiely.
Spomedzi nieko¾kých desiatok autorov získala dr. Madarasová Gecková cenu za
najlepí poster prezentovaný v druhý deò konferencie. Abstrakty vetkých príspevkov
boli publikované v èasopise Psychology and Health.
Ako jednu z obzlá diskutovaných tém tohoroènej konferencie treba spomenú
vzah úmyslu a samotnej realizácie rizikového správania. Keïe v súèasnosti sa
spomenutému vzahu venuje v akademických kruhoch nebývalá pozornos, bola namieste
okrem prezentácií empirických zistení i beseda o podstate tohoto vzahu a zmysluplnosti
jeho skúmania, kde zazneli aj skeptické ohlasy. Svoje miesto mali v programe aj tvrdé
vedy a interdisciplinarita: závereèná prednáka psychiatrièky a psychologièky J. KiecoltGlaserovej, mapujúca aktuálny výskum v psychoneuroimunológii, bola pre viacerých z nás
(teda zïaleka nielen pre odborníkov v imunológii) najzaujimavejou a najinpirujúcejou
udalosou celého podujatia.
Miesto programu i noc¾ahu úèastníkov - novopostavený campus University of Bath
 bol situovaný nieko¾ko kilometrov od mesta Bath. Organizatori vak úèastníkom
poskytli monos vzhliadnu pamätihodnosti mesta, a zároveò monos nadviaza
profesionálne kontakty aj v menej formálnej situácii: pri recepcii v rekontruovaných
starorímskych kúpe¾och a v posledný veèer konferencie slávnostnou veèerou a zábavou.
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V mene vetkých úèastníkov Vám vrelo odporúèam úèas na nasledujújej výroènej
konferencii EHPS, ktorý sa uskutoèní 26. a 29. septembra 2009 v talianskej Pise.
Informácie budú èoskoro dostupné na internetovej stránke organizácie (www.ehps.net).
Na záver konferencie budú vedecky relevantné príspevky prezentované výskumníkmi
do 35 rokov odmenené Cenou pre mladých výskmníkov (Young Researchers Award).
Prednostne by malo ís o vedcov z krajín s nízkymi ekonomickými zdrojmi pod¾a
Svetovej Banky, medzi ktoré stále patrí aj SR. Odmena pokryje registraèný poplatok
(skorý termín) a èas cestovných výdavkov.
Tradiène sa v dobe krátko pred výroènou konferenciou uskutoènia aj workshopy
Create a Synergy, venované podpore vzdelávania a výskumným spoluprácam v oblasti
psychológie zdravia. Monosti grantov pre tieto workshopy budú taktie zverejnené na
stránke EHPS.
Luká Pitel


Adlerovské letné stretnutia
Oravská priehrada, 5.-8.7.2008
Letné, odborno-priate¾ské stretnutia sympatizantov adlerovskej psychológie, sa u
aj na Slovensku stávajú pravidelným podujatím. Slovenská adlerovská spoloènos ich
pravidelne organizuje zaèiatkom letných prázdnin, nielen ako odbornú vzdelávaciu akciu,
ale v duchu posilòovania základného citu spolupatriènosti a rovnosti medzi vetkými
zúèastnenými, aj ako príjemné spoloèenské aktívno-relaxaèné stretnutie. Prichádzajú
na ne nielen odborníci  vykolení adlerovskí terapeuti a frekventanti adlerovských
výcvikov, ale aj laickí záujemcovia  sympatizanti a ochutnávaèi Adlerových mylienok
a ich príbuzní.
Rovnako tomu bolo aj tento rok. U po tvrtýkrát sa uskutoènila adlerovská letná
kola, tentoraz v malebnom prostredí oravských hôr a Oravskej priehrady, v príjemnom
hoteli Altis. Hlavným odborným hosom stretnutia bol Erik Mansager, PhD.  aktívny
adlerovský terapeut zo Spojených tátov amerických, profesor na Adler School of
Professional Psychology v Chicagu, èlen APA, èlen Americkej poradenskej asociácie,
bývalý prezident Adlerovskej spoloènosti v táte Arizona, bývalý prezident Severoamerickej spoloènosti Adlerovskej psychológie. A okrem toho: príjemný, skromný,
håbavý a charizmatický èlovek.
Poèas tyroch dní prednáal na tému ivotný týl a metaterapia. Metaterapia je
súèasou adlerovského terapeutického prístupu. Je to tá èas procesu s klientom, poèas
ktorej sa rieený problém posúva z osobnej roviny vyie  do tzv. filozofického
diskurzu. Je to snaha stimulova vnútorné zdroje klienta, jeho ¾udský potenciál, kreatívne
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sily, jeho najlepie Self. Ak sa tak podarí, cie¾om je pochopi systém vlastných
presvedèení v irom kontexte optimálnych ¾udských hodnôt, v kontexte kooperácie s
komunitou, v ktorej ije, v kontexte sociálnej spravodlivosti a spoloèenskej
zodpovednosti.
Bola to pomerne zloitá téma a nová aj pre odborníkov. Ale tak ako to na letných
stretnutiach býva, aj tentokrát jej èo najpresnejiemu pochopeniu pomáhali konkrétne
cvièenia a kazuistiky s reálnymi klientmi, ktorými bolo prednáanie profesora E.
Mansagera dopåòané. Bolo nenahradite¾ným záitkom vidie tohto odborníka pri
demontrácii terapeutickej práce s reálnym klientom.
Okrem odbornej èasti, bol program bohatý aj na spoloèensko-relaxaèné aktivity. K
dispozícii bol bazén, sauna, pripravené boli spoloèenské hry a akcie pre deti úèastníkov,
výlet na Oravský hrad, lezecká stena. Pocitu príjemne a uitoène stráveného èasu
nezabránili ani uprané júlové veèery a presunutá závereèná grilovacia párty do jedálne
hotela. Aj keï tie oravské rána  tak tie boli nádherné.
tvrté letné adlerovské stretnutie je u za nami, ale ak máte pocit, e by sa vám také
èosi páèilo a bolo pre vás aj odborne uitoèné  sledujte webovú stránku Slovenskej
adlerovskej spoloènosti (http://www.alfredadler.sk/)  a dozviete sa vetky potrebné
informácie, aby ste mohli prís na ten nasledujúci  piaty roèník. Uskutoèní sa v termíne
4.  7. júl 2009 a bude venované Poradenstvu pri sexuálnych problémoch a poruchách.
Organizátori a lektor Samuel Schurer vás u teraz vetkých srdeène pozývajú.
Lenka Golecká


Ïurièove dni
kolský psychológ a kvalita koly
V dòoch 19. - 20. septembra 2008 sa v Nitre na Pedagogickej fakulte Univerzity
Kontantína Filozofa uskutoènila Medzinárodná konferencia a odborný seminár kolský
psychológ a kvalita koly. Organizátormi podujatia bola Katedra pedagogickej a kolskej
psychológie v spolupráci s Asociáciou kolskej psychológie SR a ÈR. Na konferencii
sa stretli psychológovia zo Slovenska, Èeska ako aj odborníci z Holadska a USA.
V prvý deò podujatia, po príhovoroch predsedkyne AP PhDr. Jany Zapletalovej z
ÈR a pani dekanky PF UKF Prof. Gabriely Porubskej, pod zátitou ktorej sa konferencia
konala, boli v pléne prezentované príspevky venované kolskej psychológii v kontexte
EU, najmä v ISPA (Medzinárodnej asociácii kolských psychológov). G. Herényiová,
prof. J. Mare a prof. S. tech z ÈR sa zaoberali kvalitou ivota iakov a de 
profesionalizáciou kolstva a psychológie v súèasnom svete. Kolegyòa PhDr. M. Èapková
informovala o metodickej podpore kolských psychológov v ÈR v rámci projektu VIP
Kariéra, a Doc. E. Komárik pojednával o ochranných faktoroch vývinu osobnosti dieaa.
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Po rokovaní v pléne sa úèastníci konferencie rozdelili do dvoch sekcií. V prvej
sekcii Psychológ v edukaènom systéme, sa diskutovalo najmä o profesných
kompetenciách kolského psychológa, kde odznelo osem príspevkov, a rozvinula sa
èulá a plodná diskusia. Paralelná sekcia rozoberala problematiku duevného zdravia
uèite¾ov a iakov, na ktorej Veèerný spoloèenský program bol spoloèný aj pre práve
prebiehajúce 7. Medzinárodné Consortium Second Step  programu sociálneho a
emocionálneho uèenia iakov, ktorého úèastníkmi boli odborníci z 12 krajín sveta, a do
ktorého je zapojené aj Slovensko, pod názvom programu SRDCE NA DLANI
(Gajdoová, Herényiová).
Kultúrny program bol zaloený na ¾udových tradíciách Slovákov. Vysoko ho ocenili
najmä zahranièní úèastníci spoloèenského veèera, súèasou ktorého boli ponúkané aj
slovenské jedlá a nápoje, ktoré si zahranièní hostia ve¾mi pochva¾ovali.
Druhý deò odborného programu patril zahranièným hosom z USA, Fínska a
Holandska, ktorí prezentovali svoje programy na zníenie násilia a agresivity v kolách.
Závereèná sekcia konferencie obsahovala príspevky k integrácii iakov so pecifickými
poruchami uèenia a správania v kolách, vrátane rómskych iakov a prisahovalcov.
Medzinárodná konferencia splnila svoj cie¾, poskytla úèastníkom monos
konfrontácie so súèasným stavom a problémami, ktoré trápia kolských psychológov
tak na Slovensku, ako aj v Èechách a ako ukázali neformálne rozhovory na spoloèenskom
podujatí aj v ostatných kútoch sveta.
Poèas konferencie sa uskutoènilo aj zasadnutie výkonného výboru AP SR a ÈR, a
prediskutovali sa plány do ïalieho obdobia. Spoloèné stretávanie sa odborníkov z oblasti
kolskej psychológie je kadoroèné. Strieda sa krajina, a tak bude pokraèova v budúcom
roku v auguste, tradiène v Zlíne, pod názvom Novinky kolní a pedagogické psychologie.
Vetkých zanietencov kolskej psychológie radi privítame.
Gabriela Herényiová
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KONFERENCIE, KURZY, VÝCVIKY
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékarská fakulta, Univerzita Karlova v
Praze
organizují

VIII. èesko-slovenskou konferenci
Kvalitativní pøístup a metody
ve vìdách o èlovìku
Kvalitativní pøístup pro praxi

Místo konání:
Umìlecké centrum  Konvikt, Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 3, Olomouc
Termín konání:
19.  20. ledna 2009
Program a aktuální informace ke konferenci: budou zveøejnìny na internetových stránkách
www.psych.upol.cz a www.adiktologie.cz.
Dùleité termíny:
Uzávìrka pøihláek a zasílání plateb  vèasná registrace: do 15. prosince 2008
Uzávìrka pøihláek a zasílání plateb  pozdìjí registrace: do 10. ledna 2009
Uzávìrka zaslání abstrakt sdìlení: do 30. listopadu 2008
Pøihláky a abstrakta:
Pøihláky i abstrakta je moné vyplnit pouze v elektronické podobì na webových stránkách
adiktologie  www.adiktologie.cz
Konferenèní poplatky:
Konferenèní poplatek zahrnuje vstup na konferenci, vytitìný program konference, knihu
abstrakt, sborník konference, obèerstvení v prùbìhu konference a veèerní program.
Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obìdy a veèeøe).
Výe poplatku byla stanovena na:
- 700,- Kè (pro studenty*: 400,- Kè) pøi vèasné registraci (do 15. 12. 2008)
- 850,- Kè (pro studenty* 450,- Kè) pøi pozdìjí registraci (do 10. 1. 2009)
- pøi platbì na míste pak 1000,- Kè (pro studenty* 500,- Kè).
Organizaèní výbor konference:
Doc. PhDr. Vladimír Øehan
Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph. D.
PhDr. Matú ucha, Ph. D.
Mgr. Miroslav Charvát
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Èeská spoleènost pro psychoanalytickou psychoterapii
Evropskáfederace pro psychoanalytickou psychoterapii
organizují
Mezinárodní konference skupinové psychoterapie

Bridging Identities. Clinical Impact of Groups,
28.- 31.5. 2009 v Praze
Téma: Souèasná skupinové terapie a skupinová analýza
Integrální souèástí konference reflektující oboustranný vliv hlubinnì psychologických a
kulturních proudù je plánovaná výstava výtvarného umìní, multimediální prezentace a dalí
doprovodné akce vztahující se k tématu propojování identit.
Oficiálním jazykem konference je angliètina, hlavní pøednáky budou pøeloeny do èetiny.
Blií informace: http://www.efpp2009.cz
Lucie Lucká,
za ÈSPAP a konferenèní výbor


Informácia o pripravovanej akcii:
V dòoch 16.  18. júla 2009 bude v Budapeti u 30. medzinárodná konferencia
spoloènosti na výskum anxiety a stresu (STAR). Srdeène pozývame vetkých kolegov,
ktorí v danej oblasti pracujú alebo sa o danú problematiku zaujímajú. Bliie informácie
podá národný reprezentant STAR za Slovensko (Ivan Sarmány-Schuller na email
adrese: expssarm@savba.sk, alebo ïalie informácie získate na www.hupe.hu/
STAR2009/ alebo od lokálneho organizátora: ltoth@mail.hupe.hu.

14


ISZ Koice Koický intitút pre systemickú skúsenos
organizuje

100-hodinový intenzívny tréning pre manaérov, trénerov, lektorov, kouèov a
poradcov s vyuitím systemického prístupu

"Systemický manament a kouèovanie"
Komu je tréning urèený:
• Vetkým, ktorí v komplexných procesoch firemných zmien èelia situáciám, v ktorých sa
vynára viac otázok, ne osvedèených postupov a rieení.
• Vetkým, ktorí sa potrebujú uèi novému a chcú profesionálne rás.
• Manaérom, riadiacim pracovníkom na rôznych úrovniach a pozíciách, vedúcim
pracovných tímov, vetkým, ktorých efektivita práce je bezprostredne a tesne zviazaná s
tzv. ¾udským faktorom - úèinnou interpersonálnou komunikáciou v sociálnych firemných
systémoch.
Obsahový rámec tréningu:
• Teória (20 hodín) - moderná teória systémov, aplikovaná na komplexný sebaorganizovaný
firemný systém; model ponúkania pomoci a nasto¾ovania opatrení, reflektovanie ako
metóda systemického riadenia (self management).
• Prax (60 hodín) - Techniky vedenia tzv. kontruktívneho rozhovoru a jeho intenzívny
tréning.
• Supervízia (20 hodín) - Priama supervízia rozhovorov úèastníkov v skupine; supervízia
videozáznamov rozhovorov, uskutoènených v pracovnom kontexte úèastníkov.
Miesto konania: Koice
truktúra tréningu:
4 stretnutia (skupina má 8 - 12 úèastníkov), raz za es a osem týdòov.
Termíny stretnutí:
1.stretnutie: 13.-15.2.2009
2.stretnutie: 3.- 5.4. 2009
3.stretnutie: 8.- 10.5. 2009
4.stretnutie: 12.-14.6.2009
Podrobnejie informácie a kontakt: www.isz.sk
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PREH¼AD KONFERENÈNÝCH PODUJATÍ
Vo svete
***
24. - 28. január 2009
European Congress of Psychiatry - AEP
2009 Lisbon , Portugal
http://www.kenes.com/aep/

***
21.  24. máj 2009
21st Annual Convention, Association for
Psychological Science
San Francisco, California, USA
http://www.psychologicalscience.org/
convention/

***
27. 30. máj 2009
Association for Psychological Science
11.  14. február 2009
21st Annual Convention
International Neuropsychological Society
Boston , Massachusetts , USA
(INS) Annual Conference
www.psychologicalscience.org/
Atlanta, Georgia, USA
convention/future_conventions.cfm
http://www.the-ins.org/meetings
***
***
Jún, 2009
First World Congress on Positive
26.  28. marec 2009
Psychology
1st International Conference on
Details to be announced
Psychology and Education: Practices,
Training and Research
***
Covilha, Portugalsko
11.  13. jún, 2009
http://www.icped.ubi.pt/
Canadian Psychological Association (CPA)
Annual Convention
***
Montreal, Quebec, Kanada
1.  5. apríl 2009
www.cpa.ca
Society for Research in Child
***
Development Biennial Meeting
Denver, Colorado, USA
8.  11. jún 2009
http://www.srcd.org/biennial.html
3rd International Conference on
***

Psychology (Athens Institute for
Education and Research)
Atény, Grécko
2.  4. apríla 2009
Biennial Meeting, Society for Research in http://www.atiner.gr/docs/Psychology.htm
GChild Evleopmnet
***
Denver , Colorado , USA
28. jún -2. júl 2009
XXXII Interamerican Congress of
Psychology Guatemala, Guatemala
www.sip2009.org
***
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***
7.  10. júl 2009
11th European Congress of Psychology
Oslo, Nórsko
www.ecp2009.no
***

Na Slovensku a v Èechách
19.-20.január 2009
Kvalitativní pøístup a metody ve vìdách o
èlovìku Kvalitativní pøístup pro praxi
Olomouc, Univerzita Palackého
www.adiktologie.cz

6.  9. august 2009
117th Annual Convention of the American
Psychological Association
Toronto, Ontario, Kanada
www.apa.org/convention
***
18.  22. august, 2009
XIVth European Conference on
Developmental Psychology
Vilnius, Litva
http://www.ecdp2009.com
***
23.  27. august 2009
The 2009 Congress of the International
Association for the Psychology of Religion
Viedeò, Rakúsko
http://www.iapr.at.vu/
***
16.  18. september 2009
39th Annual Congress of EABCT
Dubrovnik, Chorvátsko
http://eabct2009.org/
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PREDSTAVUJEME
Kosice Institute for Society and Health
Èo je KISH
Kosice Institute for Society and Health (ïalej KISH) je výskumným ústavom,
ktorého poslaním je zjednotenie roztrieteného výskumu uskutoèòovaného v oblasti
výskumu spoloèenských aspektov zdravia rôznymi intútúciami, tímami, jednotlivcami
a sústredi toto úsilie na urèitý homogénny projekt, ktorý by koncentroval zbiehajúce
sa výskumné aktivity. Tento cie¾ vychádza z presvedèenia, e výskum v pomerne súaivej
medzinárodnej oblasti nemôe by uskutoèòovaný inak, ako sústredením aktivít do
multidisciplinárneho výskumného programu.
Výskum KISH integruje rozlièné výskumné oblasti z perspektívy zranite¾ných skupín
v spoloènosti. Na pracovnej úrovni sa KISH zameriava na dve oblasti, Mláde a zdravie
(Youth & Health) a Chronické ochorenia (Chronic Disease). Metódy z viacerých oblastí
ako je medicínska sociológia, psychológia zdravia, epidemiológia a verejné zdravotníctvo
sú vyuité na túdium hlavných výskumných tém. Pre obe oblasti platí, e výskumné otázky
a pouité kontrukty a dotazníky sú prinajmenom podobné a niekedy dokonca aj
identické. Úloha socio-ekonomickej pozície, rizikového správania alebo osobnosti sú
len ukákou otázok/kontruktov, ktoré sa pouívajú v oboch oblastiach. Výskumné
zistenia sa vyuívajú na rozvoj a implementáciu intervencií vychádzajúcich z teoretických
a výskumných poznatkov (Theory Based Intervention) tvoriac tak tretiu oblas, na
ktorú sa KISH zameriava. Podrobnejie informácie o jednotlivých výskumných
projektoch je moné nájs na webovej prezentácii KISH (www.kish.upjs.sk).
História vzniku KISH
História spolupráce s Univerzitou v Groningene siaha a do 80-tych rokov minulého
storoèia. Spoèiatku neformálna spolupráca s vedecko-výskumnými pracovníkmi z
Univerzity v Zagrebe, Krakove, Debrecene, Ljublane a v Koiciach sa v roku 1995
pretransformovala do vedecko-výskumnej siete, tzv. Stredoeurópskej siete (Central
European Network, ïalej len CEN). Hlavným cie¾om CEN bola podpora vedeckovýskumného rozvoja: mladí stredoeurópski vedeckí pracovníci participovali na
západoeurópskych projektoch pod supervíziou tímu odborníkov z Univerzity v
Groningene. Spolupráca bola obohatením pre obe strany. Západoeurópsky partner mohol
realizova výskum v odlinom spoloèenskom kontexte a zvýi rozsah i obsah vedeckých
výstupov. Stredoeurópsky partner mal monos zlepi svoje vedecké výstupy, pracova
na výskumných projektoch spåòajúcich západoeurópske tandardy a ma medzinárodné
kontakty. V priebehu neskorích rokov sa pozornos univerzity v Groningene stále viac
zameriavala na úspenú a intenzívnu spoluprácu s UPJ v Koiciach, ktorá vyústila do
realizácie viacerých spoloèných výskumných projektov zameraných predovetkým na
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výskum spoloèenských aspektov zdravia. V roku 2002 bola obhájená prvá dizertaèná
práca doktorandky z tejto skupiny na Univerzite v Groningene. Zároveò ale boli obhájené
ïalie 2 dizertaèné práce na Slovensku, ktoré rieili projekty v rámci tejto spolupráce.
Tento úspech bol impulzom pre ete väèiu koncentráciu pozornosti do Koíc. Výskumný
tím sa postupne rozrastal a z pôvodne neformálnej organizácie vzniklo vo februári 2004
samostatné akademické pracovisko. Ïalím dôleitým medzníkom bol rok 2006, v
ktorom KISH získal status univerzitného centra excelencie.
Medzinárodná spolupráca a vedecko-výskumné výstupy
V rokoch 2004-2008 ná tím participoval v nieko¾kých európskych projektoch vrátane
iesteho rámcového projektu (Opti-work, SPHERE), DG SANCO projektu
(INEQiCITIES, EUROTHINE, EURO-URHIS, Health ProElderly), viacerých iniciatívach
WHO, a projektu Nadácie otvorenej spoloènosti a EUPHA (zaloenie Slovenskej
asociácie verejného zdravotníctva, SAVEZ). Kadoroène recenzujeme nieko¾ko vedeckých
prác pre zahranièné SSCI èasopisy (BMC Public Health, European Journal of Public Health,
Health Education Research, European Addiction Research, Patient Education and
Counselling, Preventive Medicine) a Dr Andrea Madarasová Gecková je èlenkou ediènej
rady èasopisu International Journal of Public Health (SSCI èasopis, IF=1.013). KISH
sa podie¾a na rozvoji medzinárodnej siete v oblasti Chronických chorôb ako sekcie na
kadoroènej konferencii Európskej asociácie verejného zdravotníctva (European Public
Health Association, EUPHA). Táto sekcia bola zaloená v roku 2006 v Montreux (Prezident
EUPHA sekcie pre Chronické choroby je Dr Iveta Rajnièová-Nagyová). Dr Iveta RajnièováNagyová je èlenkou medzinárodnej Vedeckej rady EUPHA a Dr. Zuzana Katreniaková je
èlenkou riadiceho výboru EUPHA (EUPHA Governing Council). Dr. Madarasová Gecková
je národný delegát Európskej asociácie psychológie zdravia (European Health
Psychology Society, EHPS). V neposlednom rade je KISH zakladate¾om SAVEZ a jeden
z èlenov KISH je jej riadite¾om. Touto cestou je KISH napojený na WHO a na k¾úèový
rozvoj v tejto oblasti v Európe.
KISH poèas svojej existencie, èi u formálnej alebo neformálnej, vypublikoval desiatky
SSCI publikácií a temer stovku príspevkov prezentovaných na významných medzinárodných
vedeckých konferenciách, prièom niektoré z naich prezentácii boli i ocenené (EUPHA
Paris 2002, ESHMS Krakow 2006, ERA-EDTA Glasgow 2006, EHPS Bath 2008).
Doktorandské túdium
Jednou z priorít KISH je podpora mladých vedecko-výskumných pracovníkov v rámci
doktorandského túdia, prièom je dôleité poznamena, e nutnou podmienkou je
dosiahnu tandardy medzinárodnej vedeckej komunity. Doktorandské túdium trvá tyri
roky, v prípade externej formy es rokov. Jeho súèasou je realizácia výskumného
projektu a napísanie piatich vedeckých èlánkov v anglickom jazyku, ktoré sú publikované
v SSCI èasopisoch. Pracovným jazykom je angliètina, tzn. e dizertaèná práca je písaná
a aj obhájená v anglickom jazyku. Súèasou túdia je vzdelávaci program obsahujúci
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kontinuálnu jazykovú prípravu, prednáky zo tatistiky, metodológie výskumu,
managementu PhD túdia, písania vedeckých prác ako i relevantných výskumných oblastí.
Doktorandi majú zabezpeèené jazykové korektúry, prístup k full-textom, potrebnému
softwaru a mnohých ïalích vymoeností. Supervízia je zabezpeèená prostredníctvom
internetu, ale i pobytov supervízorov v Koiciach ako i pobytov doktorandov v
Groningene. Publikované, akceptované a zaslané èlánky sú usporiadané do celku s
doplnením úvodných a závereèných kapitol a vytvorená dizertaèná práca, ktorá po
schválení tímom supervízorov a komisiou oponentov doktorandského túdia je
odporúèaná k obhajobe. Súèasou procesu je i vydanie dizertaènej práce v kninej
podobe a jej distribúcia v medzinárodnej komunite. Po obhajobe na Univerzite v
Groningene doktorandi získajú PhD v odbore medical sciences.
Obhájené dizertaèné práce
2002, dr. A. Madarasová Gecková: Inequality in health among Slovak adolescents,
University of Groningen
2002, dr. Z. Katreniaková: Monosti ovplyvnenia duevného a emocionálneho
zdravia detí v kolskom prostredí, Univerzita Komenského v Bratislave
2002, dr. M. Pudelský: Psychosociálny kontext zdravia a choroby u adolescentov,
Univerzita Komenského v Bratislave
2005, dr. I. Rajnièová-Nagyová: Self-Rated Health and Quality of Life in Slovak
Rheumatoid Arthritis Patients, University of Groningen
2006, dr. M. Baèiková-léková: Unemployment and the health of Slovak
adolescents, University of Groningen
2006, dr. J. Rosenberger: Perceived Health Status after Kidney Transplantation,
University of Groningen
Dec 2008, Z. kodová: Coronary heart disease from a psychosocial perspective:
socioeconomic and ethnic inequalities among Slovak patients, University of Groningen
Dec 2008, E. Havlíková: Fatigue, mood disorders and sleep problems in patients
with Parkinsons disease, University of Groningen
Èo je dobré?
Prevencia úniku mozgov a budovanie mostov zo Slovenska do európskej vedeckej
komunity  Ná prístup je charakterizovaný transferom poznatkov, avak opaène ako je
obvyklé (premiestni doktorandov z ich domovskej univerzity na západoeurópske alebo
americké intitúcie). Nai doktorandi uskutoèòujú svoj výskum v Koiciach, získavajúc
plnú podporu a transfer poznatkov z Univerzity v Groningene. Zostávajú a rozvíjajú
svoje korene v slovenskej vedeckej komunite, aj keï majú i ve¾mi intenzívne korene v
Groningene. Absolvujú v Groningene tudijné pobyty, supervízori z Groningenu
navtevujú Koice na celý týdeò raz za 6-7 týdòov. Ako výsledok, táto forma spolupráce
funguje ako prevencia úniku mozgov: vysoko kvalifikovaní ¾udia zostávajú na Slovensku
a neodchádzajú do zahranièia.
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Reciproèný benefit  Úitok z tohto typu spolupráce pre ná tím je jasne vidite¾ný
a bez akýchko¾vek pochýb, avak naa spolupráca ponúka aj reciproèný benefit. Koice
stimulujú a inpirujú Groningen a podie¾ajú sa v podstatnej miere na jeho výstupoch.
Rozvoj smerom k nezávislosti  Vïaka tomuto modelu intenzívnej kooperácie medzi
európskymi partnermi speje ná tím od úplnej závislosti na partnerovi k nezávislosti a
autonómii.
Interdisciplinárny výskum  KISH predstavuje novú kultúru doktorandského túdia
v Koiciach a potvrdzuje, e takéto úsilie môe by úspené. Zaèalo sa jediným
doktorandom a v súèasnosti ná tím pozostáva zo tyroch slovenských koordinátorov a
22 slovenských doktorandov, prièom obhájených bolo u es prác (z toho 4 na Univerzite
v Groningene a 2 na Univerzite Komenského v Bratislave) a ïalie dve obhajoby
oèakávame koncom roka 2008. Ná prístup má tie ved¾ajie úèinky, ako dôsledok
zvoleného modelu, spolupracujeme v súèasnosti (v zmysle obojstranných výsledkov
alebo pracovníkov) s nieko¾kými katedrami a intitúciami v rámci naej univerzity ako
aj s inými intitúciami doma i v zahranièí.
Intenzívna supervízia  Nai PhD tudenti sú intenzívne vedení a dobre vzdelávaní
s cie¾om predís ich mortalite. Vysoké nároky si vyadujú ve¾ké investície.
Silný medzinárodný partner (podpora Groningenu) - Tu patrí personálne,
informaèné ale i materiálne zázemie, ktoré nám Groningen v prípade potreby poskytuje.
Supervízori, ale i pecialisti pre vybrané oblasti. Dostupnos literatúry ale i informácii,
know-how týkajúce sa realizácie výskumu, písania projektov, písania èlánkov,
medzinárodnej komunity a pod. A nie zanedbate¾ná je finanèná investícia Groningenu
do spolupráce v Koiciach. Hnacím motorom celej spolupráce ja obdivuhodná osobná
investícia dr.van Dijk.
Vybudované zázemie  Trvá nieko¾ko rokov, kým sa podarí materiálne i personálne
vybudova zázemie, ktoré je nevyhnutné pre existenciu takéhoto tímu (asistentky,
vzdelávacie aktivity, tudijné pobyty, grantové projekty, kontakty, materiálno-technické
a administratívne zabezpeèenie)
Èo je aké?
1. nároky
Nae ciele sú a asi aj musia by za hranicami toho, èo si dokáeme predstavi, e
zvládneme. Poènúc od doktorandov, ktorí si musia osvoji holandský týl práce,
dobehnú svojich rovesníkov zo západnej Európy vo vzdelaní a vybojova si svoje miesto
v medzinárodnej vedeckej komunite, èo znamená realizova výskum spåòajúci tieto
tandardy a publikova v zahranièných SSCI èasopisoch s vyím relatívnym impact
faktorom.
Tým, e KISH vznikol na zelenej lúke a rozvíja sa prudkým tempom  ¾udia
zodpovední za jeho existenciu sú neustále konfrontovaní s úlohami, ktoré patria do
kategórie zázraky a nemoné. Premyslie stratégiu rozvoja, pripravi projekty, získa
peniaze, zabezpeèi zaèlenenie KISH do univerzitného prostredia, zabezpeèi pracovné
prostredie pre vetkých pracovníkov, organizaèné zabezpeèenie, supervízia a neustála
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zodpovednos, za veci, nad ktorými nemáme reálnu kontrolu. KISH stojí a padá na
presvedèení, e Slovensko má potenciál v mladej i strednej vekovej kategórií. Teda, e
tu sú mladí talentovaní vedci, pre ktorých sa oplatí vytvára priaznivé prostredie ale
zároveò, e je tu prajná univerzitná komunita, ktorá ich bude na ich ceste podporova.
2. riziko inakosti
Na zaèiatku je ve¾ké riziko, e jedinec alebo malá skupinka, ktorá sa výrazne líi od
ostatných a najmä od zauívaných zvyklostí sa stane mimozemanmi na vlastnom
území. Èim dlhie takýto projekt funguje, èím viac ¾udí participuje na projekte a èím
viac okolitej komunite sa podarí získa pre túto mylienku, tým väèiu ancu ma skupina
na preitie.
Èo je nutnou podmienkou?











záujem mladých a talentovaných
podpora domácej univerzity
presvedèenie o zmysluplnosti
dobré vzahy, tímová spolupráca
vytrvalá a usilovná práca, osobná investícia kadého
plánovanie a dobrá príprava
vzdelávacie aktivity, pobyty v Groningene
personálne a materiálno-technické zabezpeèenie
tvorivos, otvorenos a flexibilita
úspech
Andrea Madarasová Gecková
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NÁZORY, KOMENTÁRE, OHLASY
PSYCHOLÓGIU AJ DO DOPRAVY
(nie iba vodièov k psychológom*)
V minulosti platilo, e vyhrávali velièo tí, ktorí mali dobré a rýchle kone. V
súèasnosti sa k vyspelým krajinám zaraïujú len tie, ktoré majú hustú a rýchlu dopravnú
truktúru. Doprava (cestná, mestská, eleznièná, lodná, letecká) je v základe mobility
¾udí, vecí (tovarov) a pravdae, ideí, tvorí príznakový parameter pokroku ¾udstva,
výkonovú silu spoloèenstiev, nevyhnutný komponent blahobytu a pohody jednotlivcov.
Optimalizácia dopravy je vak moná len vtedy, ak ju budeme chápa ako systém:
dopravný prostriedok  èlovek  dopravné prostredie. Vedy o èloveku a osobitne
psychológia akcentujú èloveka, jeho osobnos ( predtým ¾udský faktor) ako svoj terén
osobitne v prípadoch jeho zlyhania.
Neprekvapuje, e psychológia dopravy sa zaèala rozvíja ako jedna z prvých aplikácií
modernej psychológie u na zaèiatku 20. storoèia; H. Münsterberg uskutoèòoval
psychologický výber vodièov elektrièiek vo vtedajom Lipsku r. 1912. V súèasnosti
psychológia dopravy profituje najmä z poznatkov a metód psychofyziológie,
neuropsychológie, ininierskej psychológie, psychológie osobnosti, diferenciálnej,
biodromálnej psychológie, psychológie práce a organizácie ako aj ïalích. Nejde teda
len o hocijaké psychotesty, po ktorých sa teraz zaèalo u nás módne vola v prevencii
dopravných nehôd. A u vonkoncom nejde tu len o zisovanie reakèného èasu a
pozornosti. V interakcii ¾udského jedinca s dopravným prostriedkom v tej-ktorej
situácii sú, pod¾a poèetných psychologických poznatkov, zaangaované takmer
vetky psychické funkcie, a z nich najmä: vnímanie zrakom (hlavne írka a håbka
videnia najmä pohybujúcich sa terèov), psychomotorická koordinácia (nielen
oko-ruka ale aj oko-noha), udriavanie vigilancie pri monotónii situácií
(dispozícia na tzv. mikrospánky najèastejie pri jazde na dia¾nicach), relevantné
rozhodovanie (akceptovanie rizika, narozdiel od skratového reagovania najmä v
èasovom strese), odolnos voèi záai vyvolanej z organizmu ( únava, alkohol a
farmaká), alebo z prostredia (poèasie, cesta, dopravná zápcha), komunikácia s
úèastníkmi dopravy (najmä predbiehanie, odboèovanie, kruhové objazdy),
asertivita, bezoh¾adnos, agresivita vodièa...
Posledne uvedenými premennými sme sa dostali do kvality osobnosti úèastného
dopravy, èo niektorí experti pokladajú takmer za rozhodujúci komponent fungovania èi
zlyhávania dopravného systému. Take, nie iba predtým spomínané vlastnosti, ale aj
emoèná labilita, impulzívnos, riskovanie, súaivos, hnevlivos a celý rad
ïalích trukturálnych vlastností osobnosti regulujú, spresòujem, psychicky
regulujú správanie úèastníkov dopravy.
Rozlièné príznaky správania úèastníkov dopravy najmä neprimeraná rýchlos,
nedodriavanie vzdialenosti medzi vozidlami a chaotické správanie na kriovatkách
vedúce k nehodám, dali by sa pripísa najmä týmto psychologickým príèinám:
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chybné hodnotenie  preceòovanie riadiacich kompetencií vodièa a
podceòovanie dopravnej situácie;
obmedzenie vodièských spôsobilostí v dôsledku liekov, alkoholu, drog,
únavy, choroby;
preaenos v spracovávaní informácií najmä èasom, rozhodovaním v
strese, varietou situácií;
rozpty¾ovanie riadenia vozidla, napr. telefonovaním z mobilu, ale aj
provokujúcimi podnetmi z prostredia;
chabé skúsenosti ako dôsledok nedostatoènej vodièskej praxe;
zvládanie zmien v psychicky regulovanom správaní v dôsledku starnutia
narastajúcej èasti populácie.

V tejto súvislosti vystupuje otázka potenciálnych nehodárov, èi náchylnosti
jednotlivcov takto sa prejavi. Preukázalo sa, e tento fenomén treba zaradi k mýtom:
nehodu môe spôsobi hocikto aj z normálnych, pravdae, ako dôsledok zlyhania
jednotlivca v systéme  dopravný prostriedok  èlovek  dopravné okolie, alebo
zjednoduene  auto  vodiè  cesta. Podobne k mýtom patrí aj presvedèenie (ako aj
prax), e bezpeènos v doprave, najmä v cestnej, závisí nadovetko od toho, nako¾ko
dobre vodiè i ïalí ovládajú pravidlá cestnej premávky. Napokon do kategórie mýtovych
presvedèení patrí hlásanie, e fungovanie èi zlyhanie ¾udí v riadení dopravného
prostriedku, závisí od u spomenutého reakèného èasu. Ak si tak myslia laici,
nemalo by sa to im zazlieva. Má to istú logiku z titulu rýchlosti dopravných prostriedkov.
Odborníci by vak mali vedie, e psychológovia v praxi nedokáu mera reakèný èas
(èas reakcií), ale len pohotovos, t. j. odpoveïový a rozhodovací èas èi u optimálneho
(správneho) alebo chybného, pesimálneho správania. To vak je len jeden, opakujem
naozaj len jeden aj keï prierezový aspekt v hodnotení psychologickej spôsobilosti
vodièov. Tie ïalie vyplývajú z validného overovania desiatky ïalích psychických funkcií,
zaèínajúc aktiváciou a konèiac osobnosou v sociálnych interakciách, o èom bola reè u
predtým. iada sa len doda, e dopravná psychodiagnostika pouíva k tomu celý rad metód
vrátane pomôcok a prístrojových zariadení, ktorými sú vybavené prísluné laboratóriá
(ústavy), èi u v neïalekej Viedni alebo aj inde v psychologicky vyspelom svete. A veru
takéto vybavenie psychologického pracoviska certifikovaného na zisovanie
spôsobilosti riadi dopravný prostriedok predpokladá v súèasnosti inventár, dobre
prekraèujúci esmiestne èíselné hodnoty.
A teraz u priamo k meritu veci. Treba jednoznaène uvíta zámer uplatòova psychologické
poznatky a prístup aj do oblasti dopravy na Slovensku. Nemienim tento úmysel doklada
náleitými psychologickými argumentami. Z benej logiky vyplýva, e vo vyspelom
zahranièí takáto humanizácia dopravy efektívne funguje; ide toti o ivoty a nie
obaovanie vodièov. Na druhej strane vak je nevyhnutné pýta sa, èi v
psychologickej komunite SR existujú na to náleité odborné a profesionálne
potenciály.
Poznanie reálneho stavu jednotlivcom nemôe by dostatoène reprezentatívne, aj
keï moje prvé výskumné skúsenosti siahajú do 60. rokov minulého storoèia. Potom,
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èo tu u bolo, kontatujem, e teraz psychológovia dopravy fungujú u nás len v
organizaèných truktúrach SR, v dopravnom podniku v Bratislave a Koiciach a
èiastoène aj inde. Udivuje ma preto publikovaná informácia, pod¾a ktorej akoby vetko
bolo pripravené: z 216 pracovísk klinickej psychológie na Slovensku má 80 certifikát
Komory slovenských psychológov (Pravda, 5. 5. 2008). Bombastický údaj, ktorý
Slovensko zaraïuje na popredné miesto vo svete. Ibae realita je diametrálne iná,
naznaèím tu tézovite, len isté postrehy, skôr otázky ako hodnotenia, a to najmä s
perspektívou do budúcnosti. Predovetkým
1. Dopravná psychológia èi psychológia v doprave nie je subdisciplínou
klinickej psychológie (vo¾no psychológie nezdravých, najmä psychicky), ale je
autentickou psychologickou disciplínou, kde psychologické diagnostikovanie
spôsobilosti aktívnych úèastníkov dopravy (ruòovodièi, piloti, oféri) tvorí
len jej jednu zloku. Problémom je odborné posudzovanie psychickej pracovnej
spôsobilosti  t.j. prax, tandardná metodika posudzovania vodièov, materiálno-technické
vybavenie, supervízia, normy pre druh dopravného prostriedku, pravidlá skupinového
vyetrenia, psychologická dokumentácia atï. V zábere sú tu ïalej otázky prípravy
vodièov, doko¾ovanie úèastníkov dopravy, rizikové skupiny, vylepovanie vs. pokodenie
environmentu t.j. osvetlenie, znaèenie, riadenie dopravy atï.
2. Psychológia dopravy nepatrí t.è. vo vysokokolskom túdiu psychológie
na Slovensku k takým pecializáciám, ako napr. klinická, edukaèná, pracovnoorganizaèná. Filozofická fakulta v Bratislave a Sekcia dopravných psychológov
pôvodnej Slovenskej komory psychológov zorganizovala do r. 2000 tri roèníky
pecializaèného vzdelávania (dva semestre). Okrem intitucionalizovaných psychológov
pre cestnú dopravu (10) a psychológov pre eleznice (12) získalo osvedèenie pôvodnej
Slovenskej komory psychológov ïalích 21 psychológov. Práve preto tých psychológov,
ktorí predtým absolvovali dva a pol dòové kolenie z tejto pecializácie, nemono
poklada za dopravných psychológov.
3. V psychologicky vyspelých krajinách EU je psychológia dopravy s jej
dosahmi na úèastníkov dopravy zabezpeèovaná aj pecificky  intitucionálne. V
Nemecku, v krajine s azda najbohatou tradíciou rozvíjania psychológie dopravy v Európe,
je to Bundesanstalt für Strassenwesen so sieou poboèiek; uskutoèòujú sa tu poèetné
výskumy, upravujú rôzne normy, rozvíja osveta. V Rakúsku u dávnejie vykonáva túto
èinnos Kuratorium für Verkehrsicherkeit, v Brne funguje Centrum
dopravního výzkumu. Na programe dòa je zaloi takéto intitúcie èo najskôr aj v
SR, prièom nateraz nie je rozhodujúce, èi budú len psychologické alebo (radej)
interdisciplinárne, napr. technicko-medicínsko-psychologické.
4. Aj keï je nevyhnutné rozliova posudzovanie výkonu pracovnej èinnosti vodièa
autobusu, kamióna, taxikára, atï. od èinnosti súkromného iadate¾a o vodièský preukaz,
certifikát vies motorové vozidlo má tú osobitos, e prísluné kompetencie
mono získa v naich autokolách v priebehu nieko¾kých týdòov!? Aj práve
preto je potrebné, ba v súèasnosti nevyhnutné, uvies do tejto prípravy ïalie odborné,
najmä medicínsko-psychologické kritériá; veï napokon ide o èinnos ¾udí, a to èi u
pracovnú alebo inú, rekreaènú. No súèasný stav, keï spôsobilos vies motorové
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vozidlo odobrujú praktickí lekári a klinickí psychológovia, treba poklada za
provizórium, ako také by nemalo patri do legislatívnych opatrení.
5. Uvádza sa, e od vynájdenia automobilu umrelo viac ¾udí ako v oboch svetových
vojnách 20. storoèia; niet vak tatistiky o zmrzaèených. Navye sa odhaduje, e hodnotu
ivota jedného priemerného dospelého jednotlivca u nás mono vyèísli nieko¾kými
miliónmi, èo je, pravdae, cynický aspekt. V kadom prípade investície do zámyslu
vnies psychológiu, t. j. pravú ¾udskos aj do dopravy na Slovensku budú efektívne
len vtedy, ak budú systémové, profesionálne, perspektívne. Najprv vak treba
schváli nový zákon o psychológii a jej uplatòovaní v praxi.
Damián Kováè


Nieèo iné o dopravnej psychológii - postoj k návrhu zákona o cestnej
premávke a k postupu vedenia Slovenskej komory psychológov
1. Ako to zaèalo v Èeskoslovensku
V 20-30 rokoch minulého storoèia dopravná psychológia ako jedna z aplikaèných
oblastí psychológie práce u nás v rámci Európy zaznamenávala najintenzívnejí rozvoj.
Hlavne u dráh - teda nielen eleznièných, ale i mestských kam patria elektrièky a
trolejbusy. eleznièná dopravná psychológia bola kontinuitne aplikovaná aj v 50-tych
rokoch, kedy iné psychologické disciplíny v podstate zanikli. Potom prili esdesiate
roky a s nimi predpis OK-10 v roku 1969 platiaci pre mestské dráhy a donedávna,
ktorý upravuje vyuívanie dopravnej psychológie a psychológie práce. Nakoniec roky
sedemdesiate priniesli uznesenie vlády SSR è.204/1971 s nimi Metodický pokyn na
uplatòovanie a zriaïovanie psychologických pracovísk v organizáciách verejnej cestnej
a mestskej dopravy. Neskôr, zaèiatkom devädesiatych rokov, zaèína aj legislatíva
vyuíva dopravno psychologické vyetrenia, najprv u uèite¾ov autokôl, potom pri
preprave nebezpeèného nákladu a nakoniec prili zákon o premávke na pozemných
komunikáciách a zákon o dráhach. Týmto bol legislatívne zakotvený dlhoroèný pracovný
výkon dopravných psychológov, ako psychologickej disciplíny vychádzajúcej z teórie
psychológie práce a sociálnej psychológie.
2. Kto vzdelával
Univerzity v Bratislave a v Prahe zaviedli v rámci predmetu psychológie práce
volite¾né prednáky z dopravnej psychológie /Kuruc, J., Úvod do dopravnej psychológie,
FFUK BA, 1978/. Zároveò v Prahe vznikol Ústav silnièní a mìstské dopravy, ktorý bol
metodickým centrom dopravných psychológov a do rokov 90-tych, jeho semináre a
výcviky v metodikách posudzovania psychickej pracovnej spôsobilosti vodièov postavili
u nás dopravnú psychológiu opätovne na úroveò ostatných európskych krajín. V 1026

roèných intervaloch vznikli 3 metodiky urèené pre populáciu vodièov, ktoré boli v
spolupráci s dopravno psychologickými pracoviskami ÈR a SR uvedené do praxe, v
roku 2002 vznikla na Slovensku v spolupráci Asociácie dopravných psychológov a firmy
Novidea u samostatná ïalia, tvrtá metodika.
V súèasnosti je akreditovaná vzdelávacia intitúcia SZÚ s akreditovaným tudijným
programom. Nemáme akreditované pracovisko, ktoré by vykonávalo praktickú èas
vzdelávania.
3. Aké sú monosti vyuitia
V rokoch 1960-1992 bola dopravná psychológia ponímaná ako súèas celkového
dopravného výskumu a vyuitia v systéme èlovek - dopravný prostriedok - dopravné
prostredie, tak ako to prebieha stále aj inde v Európe, postupne sa vak u nás zredukovala
na posudzovanie psychickej pracovnej spôsobilosti vodièov v cestnej doprave a na
dráhach. Spolu pracovalo na dopravno psychologických pracoviskách v SR 10
psychológov a na eleznici 8 psychológov,
Teraz teda môeme hovori na Slovensku len o dopravnej psychodiagnostike, iné
aspekty vyuitia dopravnej psychológie u nás na rozdiel napríklad od susedných krajín
Rakúska, Nemecka alebo Talianska, neprebiehajú. V rámci väèích dopravných prepravcov
sa samozrejme uplatòujú aj iné psychologické disciplíny, ako je poradenstvo v prípadoch
osobných alebo pracovných problémov, analýza dopravných nehôd, skupinová práca s
dopravne neprispôsobenými vodièmi, sociálno psychologické prieskumy názorov a
postojov zamestnancov, vzdelávanie profesionálnych vodièov a pod.
4. Ako mono zaradi tieto èinnosti v rámci psychologickej vedy
Ide o aplikáciu pracovnej a organizaènej psychológie a teórie sociálnej psychológie
v rámci dopravných intitúcií. To je aj problém samotnej dopravnej psychodiagnostiky,
ktorá sa dostala vykonávacím predpisov k zákonu è.315/1996 Z. z. o premávke na
pozemných komunikáciách - Vyhlákou MZ SR è.164/1997 Z. z. o zdravotnej
spôsobilosti na vedenie motorového vozidla do rúk nie dopravných psychológov, ktorí
ju dovtedy vykonávali, ale klinických psychológov, ktorí ju nikdy predtým nevykonávali.
Dlhoroèné úsilie dopravných psychológov o uzákonenie ich èinnosti sa teda paradoxne
ocitlo v oblasti inej psychologickej disciplíny a to len rozhodnutím ministerského
úradníka, ktorý v rámci svojho rezortu na MZ SR nepoznal iných ako klinických
psychológov.
Proti zneniu vyhláky dopravní psychológovia protestovali listami na MV, ako aj
sedením rokovaním na pôde Protimonopolného úradu, ktorý odporuèil MZ zmenu textu
z klinický psychológ na dopravný psychológ listom zo dòa 7. 7. 1998, ale
ministerstvo nereagovalo.
V dôsledku uvedenej Vyhláky MZ museli vetci dopravní psychológovia v poète 10
¾udí absolvova 3 roènú prax v zdravotníckom zariadení, spravi pecializaènú skúku z
klinickej psychológie, aby mohli naïalej vykonáva svoju prácu, prièom dostali od SKP
výnimku.
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Vetky psychologické disciplíny vyuívajú rôzne formy a metódy psychodiagnostiky
vo svojej èinnosti. Na rozdiel od klinickej psychodiagnostiky, ktorá je prevane
kvalitatívnou analýzou individuálneho prípadu na urèenie normálu - zdravia alebo
patológie - choroby, vyuívajú ostatné psychologické disciplíny techniky umoòujúce
prevane kvantitatívne vyjadrenie výsledkov pre oblas psychických funkcií, procesov,
schopností, vlastností a tendencií a ich mieru odchýlky od priemerných hodnôt vybranej
populácie. Sú tandardizované, èo znamená e údaje zozbierané na reprezentatívnych
vzorkách vybranej populácie sú prezentované v podobe noriem. A len na túto konkrétnu
populáciu je technika aplikovate¾ná prièom súbor techník vytvára metodiku. Pokia¾
nemáme urobenú tandardizáciu, nemôeme porovnáva jedinca s populaènou vzorkou
a a potom môeme hovori o tzv. validite testu, teda jeho schopnosti na istej úrovni
pravdepodobnosti predpoveda vybrané kritérium, v naom prípade beznehodovos a
tie o reliabilite testu, èo je spo¾ahlivos, s ktorou test meria to, na èo bol kontruovaný.
5. Èo nasledovalo
Do vydania uvedenej vyhláky boli vetky èinnosti dopravných psychológov
organizované Asociáciou dopravných psychológov a neskôr Sekciou dopravných
psychológov SKP. Pre èinnos v doprave musel psychológ splni poiadavku
trojsemestrálneho pecializaèného túdia, 3 rokov praxe, certifikátom na metodiku
posudzovania, prístrojovým vybavením svojho pracoviska a istým poètom dopravno
psychologických vyetrení pod supervíziou. Vyhlákou, ktorá ustanovila klinického
psychológa za vykonávate¾a posúdenia psychickej pracovnej spôsobilosti vodièa sa tieto
vetky poiadavky zruili a zo samotného výkonu èinnosti klinického psychológa
vyplýva, e on sám si stanovuje priebeh a techniky vyetrenia.
6. Jedna disciplína bola vystriedaná inou - aký vplyv to malo
V spolupráci s FFUK sa podarilo sekcii SKP zorganizova v rokoch 1997 - 2000
pecializaèné túdium a naïalej sa vykonávalo posudzovanie materiálno-technických
podmienok, supervízia, certifikácia metodík a SKP vydávala osvedèenie na vykonávanie
tejto práce. Tieto podmienky akceptovali len tí klinickí psychológovia, ktorí cítili
potrebu zorientova sa v dopravnej psychológii a tým ostatným, ktorí túto potrebu necítili
staèilo, e boli poverení vyhlákou. Poèet dopravných psychológov pracujúcich pre
dopravu na pozemných komunikáciách a na dráhach ako mestských tak i eleznièných,
stúpol v roku 2000 z pôvodných 10 pre cestnú dopravu +8 pre dráhy na 31+11 dopravných
psychológov, ktorí vlastnia osvedèenie SKP pre dopravnú psychológiu. Samozrejme
tých, èo to od roku 1997 skutoène vykonávali bolo a aj je ove¾a viac, odhadom ide o
ïalích do 150 klinických psychológov. Okrem uvedených poètov sú dopravní
psychológovia na MV a MO, ktorí pracujú pre svoje rezorty.
7. Èo na to SKP a MZ
V rokoch 2004-06 vydalo MZ nieko¾ko vyhláok, ktorými sa upravilo vykonávanie
zdravotníckeho povolania a medzi iným boli psychológovia zaradení do rezortu MZ, èi
u pracovali v priemysle, doprave, kolstve, poradenských intitúciách alebo ako
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poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Dopravná psychológia sa stala certifikovanou
pracovnou èinnosou, ktorá opätovne vyaduje pecializaèné vzdelávanie a prax. Aby sa
zlegalizovala èinnos tých klinických psychológov, ktorí aj keï nemali mat.-tech.
vybavenie a pecializaèné vzdelanie a vykonávali dopravno psychologické vyetrenia
len na základe vyhláky, SKP v spolupráci so zdravotníckou vzdelávacou intitúciou
certifikovala a licencovala v júni 2005 ïalích asi 40 klinických psychológov len na
podklade ich predchádzajúceho vykonávania vyetrení pre dopravu. Teraz je teda pribline
85 psychológov licencovaných pre dopravnú psychológiu, z ktorých asi 40 vykonáva
psychologické vyetrenia v doprave bez oh¾adu na to èi má prístrojovú techniku, ktorú
im predpisuje príloha è. 2 k vyhláke è 111/2007 Z. z. /novela 164/1997/, èi majú
certifikát na metodiky posudzovania, èi mali supervíziu a pod.
8. Ako ïalej
Vzniká nový zákon o cestnej premávke, ktorý príde onedlho po opätovnom schválení
parlamentom do platnosti. SKP navrhovala aj psychologické vyetrenia iadate¾ov o
VO sk. A a B kedy by ilo o pribline 130 000 /MDPaT pre rok 2007/ obèanov iadate¾ov o VO roène, na èo by bolo potrebných do 200 psychológov, ktorí by nerobili
niè iné, len denne diagnostikovali pre dopravu - ak by to malo ma poadovanú úroveò.
e u nás nie sú k dispozícii akéko¾vek nové diagnostické techniky pre vykonávanie
tejto sluby, nie je intitúcia, ktorá by vydala nové tandardizované metodiky posudzovania
psychickej pracovnej spôsobilosti pre rôzne profesijné a vekové skupiny obèanov,
neexistujú databázy kritérií ku ktorým by sa mali nové metodiky vzahova a e je to
práca tak na 2 - 3 roky, to nikoho vo vedení SKP nezaujímalo v pripomienkovom konaní.
Bolo by tie potrebné vytvori profesiogramy pre posudzované skupiny obèanov,
vymyslie k nim diagnostické techniky posudzovania, diagnostikova nimi spätne tých
èo u VO vlastnia, zozbiera údaje o nehodovosti, porueniach dopravných predpisov z
dopravných inpektorátov Slovenska, iných anamnestických údajov, spravi validizaèné
túdie a hlavne zaobera sa touto problematikou z odborného stanoviska a nie
obchodného, ktoré prevauje vo vedení SKP.
9. Kde je problém
Problémom tohto návrhu zákona je fakt, e SKP ako aj MZ povaujú dopravno
psychologické vyetrenia za poskytovanie zdravotnej starostlivosti /§ 90 a návrh znenia
vykonávacieho predpisu/ formou posúdenia psychickej spôsobilosti ako jednej z foriem
zdravotnej spôsobilosti: Psychickou spôsobilosou sa rozumie schopnos vies
motorové vozidlo bez zníenia, naruenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne
psychických schopností znie definícia z návrhu zákona, ktorá je zrejmým nezmyslom,
ktorému sa nedá porozumie. Take dvaja zdravotnícki odborníci /lekár a psychológ/
posudzujú psychickú /psychológ/, duevnú a telesnú zdravotnú /lekár/ spôsobilos vodièa
a i keï z rôznych aspektov ale nezávisle na sebe. Kritériom psychologického vyetrenia
má by funkèná potencia, kapacita, dynamika psychických procesov, schopností a
posudzovanie osobnostných a pracovných vlastností, teda psychická pracovná
spôsobilos.
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Certifikát na dopravnú psychológiu môe získa kadý psychológ, èi u so
pecializáciou v pracovnej a organizaènej, kolskej alebo poradenskej psychológii /
príloha è.3 k Nariadeniu vlády è.322/2006 Z. z./ a tu nejde o poskytovate¾ov zdravotníckej
starostlivosti, dopravná psychológia poskytuje svoje sluby v rámci verejného
zdravotníctva a na to máme zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z roku
2007 a aj licencie SKP hovoria o oblasti verejného zdravotníctva.
Klinickí psychológovia sa stali od rokov 90-tych poskytovate¾mi zdravotníckej
starostlivosti a MZ im schválilo koncepciu práce klinického psychológa. Táto koncepcia
vak vytvára priestor pre to, aby klinický psychológ mohol vykonáva prakticky vetky
èinnosti, pre ktoré boli vdy kompetentné iné psychologické disciplíny.
Iným momentom je termín posúdenie psychickej /zdravotnej/ spôsobilosti. U aj v
lekárskej praxi sa udomácnil termín posúdenia zdravotnej spôsobilosti z h¾adiska
vykonávania konkrétnej pracovnej èinnosti a vykonávajú to pecialisti pracovní lekári,
alebo lekári so pecializáciou preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, alebo sluby
zdravia pri práci. V posudzovaní spôsobilosti vodièov dopravným psychológom je
nemoné presadi, e ide o posúdenie nie zdravotnej, ale psychickej pracovnej
spôsobilosti na vykonávanie konkrétnej pracovnej èinnosti èi u vodièa autobusu, alebo
iného vodièa.
Tým, e sa neprijme termín psychická pracovná spôsobilos, je umonené klinickým
psychológom vykonáva posúdenie tzv. psychickej spôsobilosti nie metodikami
posudzovania /majú stanovené techniky, trvanie vyetrenia, poèet ¾udí na jedno vyetrenie
a pod./, ale kadým testom ktorý psychológ vlastní a uzná za vhodný, prièom trvanie
vyetrenia môe by od 30 minút vyie a poèet naraz vyetrených nie je urèený. Toto
je v absolútnom rozpore s validitou a reliabilitou psychodiagnostických techník ktoré,
musia by pred svojim vyuitím tatisticky znormované a spracované na dostatoène
ve¾kej vzorke príslunej profesie, prièom musí by zoh¾adnené aj pohlavie, vek, v prípade
dopravy aj druh dopravného prostriedku a pod.
10. Ako je to v susedných krajinách
Ak sa zaoberáme dopravou, je potrebné poveda, e dopravní psychológovia sú v
susedných nemecky hovoriacich krajinách zamestnancami ve¾kých dopravných intitúcií
a majú svoje strediská v jednotlivých spolkových krajinách. Napríklad v Rakúsku je
takouto intitúciou Kuratorium für Verkehrssicherheit, v Nemecku Bundesanstat für
Strassenvesen, ale aj iné medicínsko-psychologické intitúty, zároveò majú dopravní
psychológovia svoju sekciu v odbornej psychologickej spoloènosti.
Organizovanos dopravných psychológov umoòuje kontrolu ich èinnosti, nako¾ko
vetci pouívajú rovnakú metodiku posudzovania psychickej pracovnej spôsobilosti z
èoho zároveò vyplýva, e sa dajú priebene spracováva tatistické normy posudzovania,
keïe výsledky vyetrení sú centralizované a k dispozícii a intitúcie majú na to kapacity.
Je tým zabezpeèený aj vývoj nových psychologických techník pre aplikáciu v doprave,
dopravný výskum a sociologické prieskumy, èím sa úroveò bezpeènosti dopravy stáva
pochopite¾ne vyou. Ploné dopravno psychologické vyetrovanie iadate¾ov o
vodièské oprávnenie, prípadne vodièov s VO sk. C a podskupín, nie je nikde zavedené.
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Ak predstavitelia komory hovoria o tom, e to je ináè, mali by to doloi legislatívou z
týchto krajín /rozhovor, ktorý poskytol dòa 6. 5. 2008 pre denník Pravda PhDr. Frantiek
Skokan, prezident SKP.
Pán prezident v rozhovore uvádza, e podobné psychologické vyetrenia, ako ich
podporovalo v pripomienkovom konaní aj vedenie SKP /roène 130 000 iadate¾ov
o VO a ïalích 200 000 vodièov nákladných vozidiel/ sú bené napríklad v Rakúsku
alebo v Nemecku.
Ak ide o skupiny obèanov, je potrebné uvies, e aj u nás platí zákon è. 315/
1996 Z. z., ktorý ukladá povinnos pri vedení motorového vozidla sk. D /vykonávací
predpis k zákonu v podobe vyhláky MZ SR è. 164/1997 Z. z. upravuje postup/,
absolvova psychologické vyetrenie. Nikto iný sa nemusí podrobi psychologickému
vyetreniu, pretoe to môe uloi len zákon. Take táto exkurzia do rakúskej legislatívy
nebola nutná. V Rakúsku, na ktoré sa prezident komory odvoláva, je táto povinnos
uloená len pre vodièov s vodièským oprávnením sk. D a u iných skupín len vo
výnimoèných prípadoch v predpise taxatívne vymenovaných.
Ale èo sa v legislatíve Rakúska vyskytuje, to je podrobné urèenie obsahu dopravnej
psychodiagnostiky, kde jednotlivé testy musia by tandardizované na vodièskú populáciu,
schválené expertnou komisiou zloenou zo zástupcov ministerstiev, lekárskej a
psychologickej komory etc., teda nemôu to by psychodiagnostické testy pod¾a
vlastného výberu psychológa, alebo dohody viacerých psychológov, ako to prebieha u
nás a to aj èo sa týka dåky vyetrenia a jeho priebehu.
Dopravno psychologické zariadenia v Rakúsku musia by vybavené nieko¾kými
psychodiagnos-tickými prístrojmi a kadé vyetrenie je registrované, teda existuje
osobná zodpovednos psychológa za svoje vyjadrenie o spôsobilosti obèana ako aj
sankcie pri nedodraní ïalích podmienok urèujúcich priebeh dopravno
psychologického vyetrenia, ktoré u nás ani zïaleka nie sú podmienkou pre vykonávanie
tejto èinnosti.
Súèasne je jednoznaène vyjadrené kto takéto vyetrenie môe vykonáva, aký musí
ma výcvik, vzdelanie, aký doh¾ad je nad kadým budúcim dopravným psychológom
vykonávaný a ako je kadoroène z pozície ministerstva preskúmaná èinnos kadého
jedného dopravného psychológa ako aj jeho ïalie vzdelávanie, povinné konzultácie a
pod..
V motoristicky vyspelých krajinách sú dopravní psychológovia zainteresovaní v
oblasti dopravnej psychodiagnostiky najmä v èinnostiach, ktoré majú nápravno výchovný
charakter - vodiè dosiahnutím istého poètu trestných bodov má povinnos zúèastòova
sa tzv. následnej psychologickej starostlivosti, kedy sa absolvovaním skupinových
poradenských alebo terapeutických postupov má dosiahnu jeho opätovné zaradenie do
dopravy a jeho dopravne prispôsobené správanie. Práve toto je oblas, ktorej by sa mali
venova poradenskí alebo klinickí psychológovia, vytvori programy skupinového alebo
aj individuálneho výcviku neprispôsobených vodièov a pracova s nimi v smere vyej
bezpeènosti dopravy u nás.
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11. Ako je to s EÚ
Únia má predpis na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, kde ide výluène o
medicínske aspekty posudzovania, dopravná psychológia nie je nikde v legislatíve EÚ
spomenutá. EÚ vydala tzv. Bielu knihu, pod¾a ktorej by sa mala nehodovos so
smrte¾nými následkami na cestách krajín EÚ v rokoch 2002 a 2010 zníi o 50%. Na
Slovensku sme to dokázali do roku 2007 len o asi 10%, preto sme na tom pomerne zle,
keïe v celej EÚ je vývoj zniovania a o skoro 20% vyí. Preto je zrejmé e práve
tento moment je rozhodujúcim v snahe MV SR zapoji do zniovania nehodovosti aj
psychológov, èo môe na jednej strane vyvola dojem o progresívnosti tohto kroku, ale
na druhej strane úplná nepripravenos dopravnej psychodiagnostiky u nás zabezpeèi
naozaj kvalitné posudzovanie psychickej pracovnej spôsobilosti vodièov vozidiel sk.
C /nákladných vozidiel/. Je to len formálny krok, ktorý neprinesie iadne zvyovanie
bezpeènosti dopravy u nás, ale len vytiahne od pribline 200 000 obèanov s VO sk. C
ïalie peniaze na preventívne prehliadky. Cena psychologického vyetrenia sa pohybuje
od 900 do 2 400 Sk, ide teda o 200 mil. Sk, èo sú pomerne ve¾ké peniaze na malý
efekt.
12. tatistika a prístup
Keïe nie sú známe jednotlivé poèty drite¾ov vodièského oprávnenia sk. A, B, C,
D, len celkový poèet vodièov ktorý okolo 2 900 000 ako aj poèty vozidiel /160 000
nákladných vozidiel/, je problematická aj kontrola výkonu posudzovania psychickej
pracovnej spôsobilosti pre vodièov vozidliel sk. C. Návrh nového zákona vychádza u
drite¾ov VO z filozofie výkonu èinnosti, teda nie z vlastnenia alebo poadovania
vodièského oprávnenia - potvrdenie o psychologickom vyetrení má ma pri sebe ten
obèan, ktorý vedie motorové vozidlo sk. C, C1 /+E/ a D, D1 /+E/, resp. vozidlo s právom
prednosti v jazde, taxisluby a potovej prepravy. Malo by vak ís len o tie skupiny
vodièov, ktorí môu svojim neprispôsobeným dopravným správaním zavini väèie kody
na majetku alebo ivotoch ¾udí - vodièov autobusov, MKD, vodièov vozidiel s
nebezpeèným nákladom, alebo rádioaktívnym odpadom, vodièov s právom prednosti v
jazde.
Ïalej by malo ís o vyetrenia na iados dopravnej polície, alebo lekára. A
samozrejme by mala by legislatívne upravená následná psychologická starostlivos,
èo znamená e polícia, ale aj lekári by mali ma monos odosla vodièa, ktorý ohrozuje
bezpeènos dopravy ku psychológovi /poradenskému, pracovnému, klinickému s
certifikátom na dopravnú psychológiu/, ktorý by s ním vytvoril plán èi u individuálnych
alebo skupinových sedení.
13. Ako to zorganizova
Dopravná psychodiagnostika by mala by kontrolovate¾ná a tatisticky vyhodnocovaná
u kadého dopravného psychodiagnostika, malo by by zabezpeèené e takáto
psychodiagnostika bude vykonávaná v zodpovedajúcich priestoroch pre individuálne
alebo skupinové vyetrenia, ktoré nesmú prekroèi poèet 6-tich ¾udí na 1 psychológa s
asistentom, e bude vykonávaná MZ vyhlákou schválenými metodikami /v súèasnosti
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sú k dispozícii 4 metodiky/, ktorých aplikácia vyaduje 4-5 hodín, e budú pouívané aj
prístrojové techniky, e bude zabezpeèené ïalie vzdelávanie v psychológii /
psychodiagnostike/ dopravy rôznymi seminármi, e bude u nových dopravných
psychodiagnostikov zabezpeèená supervízia nad stanoveným poètom vyetrení a e
pecializaèné túdium tejto certifikovanej pracovnej èinnosti bude ma poadované
parametre, e bude zabezpeèený kolobeh dokumentácie z vyetrení a jej dostupnos.
Do uvedeného sa môu zapoji zdravotné pracovné sluby, /zákon è.124/2006 Z. z.
o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhláka MZ è. 458/2006 Z. z./ ako to je v
podstate u u nás zavedené pre vetky iné pracovné skupiny. V tíme tejto sluby je pre
oblas psychológie definovaný psychológ so pecializáciou pracovná a organizaèná
psychológia, èo by znamenalo pre dopravu ete certifikát na dopravnú psychológiu /
obdobne Vyhláka MZ è.542/2007 Z. z., alebo Vyhláka MDPaT è.499/2007 Z. z./.
Ak v poslednom období SKP presadzuje nákup prístrojových techník najmä od
rakúskej firmy Schuhfried GmbH, alebo èeskej Geta s následným spracovávaním noriem,
je to len prvý krok v celom procese dopravnej psychodiagnostiky. Chýba poiadavka na
validizáciu, reliabilitu techník, tandardizáciu dotazníkov pouívaných v zariadeniach
rakúskeho Kuratória, nehovoriac o vzdelávaní, supervízii, kontrole výkonu,
individuálnej zodpovednosti a pod. Poadovanie merania reakèného potenciálu obèana
na stotiny sekundy, zo strany SKP, je prejavom nepochopenia psychodiagnostiky ako
takej, ale zároveò aj dôkazom zdatného obchodného ducha.
Najdôleitejím momentom je vak stanovenie zodpovednosti pre kadého, kto
vykonáva dopravnú psychodiagnostiku, to znamená, e výsledok vyetrenia nebude
zaloený niekde v archívoch, ale meno psychológa bude uvádzané na výpisoch z evidencie
nehôd a priestupkov /ktoré sú súèasou dopravnej psychodiagnostiky/ ako aj iných
dokumentoch, ktoré spravuje dopravná polícia èím sa vytvorí priestor pre to, aby si
psychológovia boli vedomí kontrolovate¾nosti svojich rozhodnutí o psychickej pracovnej
spôsobilosti posudzovaného vodièa a tie toho, e v prípade závaných dopravných nehôd
musia odborne doloi svoj záver.
Je treba si vak uvedomi skutoènos, e prediktabilita prispôsobeného dopravného
správania je èasovo podmienená, samotná dopravná nehoda je tatisticky náhodná udalos
a zatia¾ nepoznáme iadne postupy, ktorými by sa dalo z potencionálne rizikového
prostredia dopravy vylúèi nehodové správanie ¾udí. Dopravná psychodiagnostika spojená
s následnou psychologickou starostlivosou vak má monosti ako prispie k
bezpeènosti dopravy. Nie je vak moné s týmito jej monosami hazardova napríklad
návrhmi na ploné psychodiagnostické vyetrenia obrovskej skupiny vodièov s VO sk.
C, ako to robí návrh tohto zákona. Ak takéto vyetrenia podporuje SKP a neberie pritom
na seba iadnu zodpovednos za ich úroveò a vyhodnocovanie, svedèí to o jej
nepripravenosti zvládnu túto problematiku v poadovanej kvalite. Predstavitelia SKP
pochádzajú z prostredia MV, je tu mono rovnaký uhol poh¾adu na rieenie bezpeènosti
dopravy, ale tento rezort by sa mal zrejme obráti na vlastné oddelenia psychológie,
kde sú aj dopravní psychológovia, ktorí túto èinnos zároveò nebudú vykonáva, èo
dopravná psychodiagnostika na dostatoènej odbornej úrovni unesie a èo u nie.
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14. Èo môe psychodiagnostika a èo nie
Ak tieto argumenty neboli dostatoèné, je potrebné spravi tatistiku návrhov na
odobratie VO na základe psychologického vyetrenia, ktoré odoslali psychológovia na
dopravné inpektoráty SR za posledných 10 rokov od platnosti vyhláky MZ o zdravotnej
spôsobilosti vodièov è.164/1997 Z. z. a pod¾a jej výsledku ïalej postupova.
Dopravná psychodiagnostika nedokáe v súèasnosti kvantitatívne diskriminova
medzi psychickou pracovnou spôsobilosou pod¾a jednotlivých VO alebo skupín
motorových vozidiel a nemá na to ani spracované profesiogramy.
Pri príjme do zamestnania má dopravný psychológ aj ïalie monosti, ako napríklad
nariadi navtevovanie poradne v adaptaènom období, zmluva na dobu urèitú, obmedzenie
nadèasovej práce, výber menej nároèných dopravných liniek, èastejie preventívne
kontroly a pod., súhrnne ide o vyuívanie následnej psychologickej starostlivosti.
Návrh na odobratie vodièského preukazu po psychologickom vyetrení je pomerne
ve¾kým zásahom do ivota èloveka, takýto návrh pod¾a mòa môe da dopravný psychológ
len v úzkej spolupráci s lekárom, preto by malo by také znenie zákona, ktorý by túto
spoluprácu jednoznaène poadoval, pretoe pri súèasne platnej legislatíve EÚ by mohli
nasta problémy.
15. Obèan a dopravný psychodiagnostik
Obèan by mal ma napriek vetkým nedokonalostiam dopravnej psychodiagnostiky,
rovnakú príleitos preukazova svoju psychickú pracovnú spôsobilos u kadého
jedného dopravného psychodiagostika pod¾a lokálnych noriem kraja v ktorom ije a to
je moné zabezpeèi len splnením vyie uvedených poiadaviek na jednotné diagnostické
techniky, vzdelanie a praktické zruènosti dopravných psychodiagnostikov, ktorí to budú
vykonáva, èi u ide pecializáciu pracovno-organizaènú, poradenskú, alebo klinickú a
s certifikátom na dopravu.
Ak ide o iadate¾ov, tak by tu rozhodne pomohla skôr práca so iadate¾mi v samotných
kurzoch výcvikov o VO formou skupinového nácviku dopravno sociálnych zruèností,
kde by psychológ mohol po vlastnej úvahe prípadne identifikova tých, ktorí potrebujú
aj psychodiagnostické posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti. Zároveò by bola
táto práca so zaèínajúcimi vodièmi psychologicky zaujímavou a z h¾adiska BCP
zmysluplnou.
Okrem toho tu máme aj zákon è.280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii
vodièov, ktorý návrh zákona vôbec nereflektuje a ak to má by systém, tak by aj z neho
vychádza mal.
16. BCP a 200 000 000 Sk roène
Projekt návrhu zákona, ktorý teraz poèíta navye s ve¾kou skupinou motorových
vozidiel sk. C a iných meních dopráv zapojením dopravnej psychodiagnostiky v takej
miere je nereálny a povedie len k znehodnocovaniu psychodiagnostických techník, ktoré
sa pre dopravu vyuívajú. Dnes existujú technické prostriedky ako takéto techniky získa
v priebehu vyetrenia a pri stotisícoch úèastníkov vyetrení roène sa to urèite stane.
Tým sa stanú u v priebehu prvých rokoch platnosti zákona nepouite¾nými a dopravná
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psychodiagnostika sa skonèila. Tých mono a 200 mil. Sk, ktoré by obèania SR zaplatili
za tento projekt, sa obráti proti bezpeènosti cestnej premávky, lebo diagnostické
prostriedky doteraz vyuívané sa stanú formálnym prostriedkom na zabezpeèenie znenia
zákona. Návraty do obdobia psychotechniky prvej polovice 20 storoèia, ktorá bola pre
svoju nefunkènos pri testovaní obdobne obrovských skupín obèanov ako v USA tak i v
Európe, sú pre 21.storoèie nemyslite¾né a sú krokom spä a nie k vyej BCP.
Peter Vá
Autor je od r. 1975 dopravným psychológom v DPB a. s., je menovaným znalcom dopravnej
psychológie KS v BA, bol garantom postrgraduálneho vzdelávania dopravných psychológov na FFUK
BA, garantom pre SR v dopravno psychologických prieskumoch EÚ s názvom SARTRE 1 - 3 v
rokoch 1992 - 2004, predsedom Asociácie dopravných psychológov a oponentom Metodík pre
posudzovanie psychickej spôsobilosti vodièov Ústavu silnièní a mìstské dopravy Praha v rokoch
1980 - 1992, ako aj spolutvorcom prvej slovenskej dopravno psychologickej metodiky posudzovania
psychickej spôsobilosti vodièov v r. 2002.


Stanovisko prezídia Slovenskej komory psychológov k èlánku
Nieèo iné o dopravnej psychológii - postoj k návrhu zákona o cestnej
premávke a k postupu vedenia Slovenskej komory psychológov
autora PhDr. Petra Váa
Prijatím zákona NR SR è. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
a vyhlákou MZ SR è. 164/1997 Z.z. zaèali psychologické vyetrenie vodièov vykonáva
klinickí psychológovia, t.j. v tom èase jediný oficiálny pecializaèný odbor v
psychológii. Prijatie tohto rozhodnutia bolo zrejme ovplyvnené tým, e Slovensko
prijalo nieko¾ko legislatívnych noriem, ktoré upravujú právo na vo¾bu povolania /Ústava,
Listina základných ¾udských práv/. Kadý má právo na slobodnú vo¾bu povolania a právo
na výkon povolanie mono odoprie len na základe zákonom stanovených podmienok,
prièom jedna z podmienok je zdravotná spôsobilos na výkon konkrétneho povolania.
Take psychologické vyetrenia vodièov sa zaèali vykonáva nie na základe rozhodnutia
ministerského úradníka, ale na základe zákona.
Slovenská komora psychológov (SKP), ako stavovská a profesiová organizácia, si
uvedomovala, e uvedený stav nebol celkom vyhovujúci a tak po tom, ako bola
psychológia zaradená medzi zdravotnícke povolanie, podporovala definovanie ïalích
pecializaèných odborov a certifikovaných pracovných èinnosti a následne ich
aplikovanie do právnych noriem Slovenska. Tento proces je vak ve¾mi zdåhavý a stále
neukonèený.
SKP citlivo vníma nedostatok akreditovaných vzdelávacích programov pre
pecializaèné odbory a certifikované pracovné èinnosti. Zástupcovia R SKP rokovali s
predstavite¾mi niektorých katedier psychológie v rámci Slovenska, aby akreditovali
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pecializaèné tudijné programy na MZ v zmysle zákona 578/2004 Z. z. v znení ïalích
predpisov. Aktuálne vak nebol zatia¾ akreditovaný ani jeden program. Z tohto dôvodu
poiadala SKP o spoluprácu SZU Bratislava, ktorá nám vyla v ústrety a v rámci svojich
truktúr zriadila katedru psychológie so subkatedrami poradenskej psychológie,
pracovnej a organizaènej psychológie a kolskej psychológie, ktoré by mali
zabezpeèova vzdelávanie v spomenutých oblastiach. SKP bude spolupracova so SZU
pri organizovaní sústavného vzdelávania.
Veríme, e jednou z priorít bude aj vzdelávanie v rámci certifikovanej pracovnej
èinnosti dopravná psychológia. Uvedomujeme si, e na Slovensku, po rozpade ÈSFR
sa postupne vytratilo vzdelávanie v dopravnej psychológii, dopravnopsychologický
výskum a pod. Dúfame, e sa nám podarí túto oblas natartova, k tomu vak je potrebná
spolupráca vetkých, ktorí majú o túto oblas záujem, pretoe monosti komory v tomto
smere sú obmedzené.
SKP privítala iniciatívu MV SR o sprísnenie podmienok pri premávke na pozemných
komunikáciách a dúfame, e predmetný zákon bude schválený v navrhovanej podobe.
Dôleité bude, aby vo vykonávacom predpise boli vyrieené podrobnosti výkonu
psychologických vyetrení. Ideálne by bolo, aby tento predpis sa blíil k predpisu,
ktorý je platný v Rakúsku, tak ako ho autor èlánku popísal. Vhodné sa nám vidí i to, e
psychologické vyetrenie vodièov bude vykonáva poskytovate¾ zdravotnej
starostlivosti, èo zaruèuje kontrolu zo strany Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou
starostlivosou. Ïalia kontrola je zabezpeèená povinnos registrova sa v SKP, ktorá
sa vzahuje na vetkých psychológov, nielen na dopravných psychológov.
Pre zaruèenie vyej kvality dopravnopsychologických vyetrení, SKP zaèala
rokovanie s viacerými organizáciami, ktoré sa venujú tejto problematike. Priebeh
rokovaní a podmienky, ktoré stanovila SKP sú vystavené na www.komorapsychológov.sk,
preto sa im nebudeme podrobne venova.
Výsledkom tohto rokovania bola prezentácia výrobkov firmy Schuhfried a Geta poèas
Komorových dní, ktoré sa uskutoènili v dòoch 19.-20.9. v Modre. Po vykonaní analýzy
podmienok, ktoré tieto firmy ponúkajú, máme za to, e spolupráca s rakúskou firmou
Schuhfried zabezpeèí vysokú kvalitu psychologických vyetrení. Firma Schuhfried sa
zaviazala, e bude zabezpeèova poiadavku validizácie a reliability techník, zakolení a
pod. Expert system trafic od Schuhfried je úspene pouívaný v mnohých krajinách a
prostredníctvom tohto systému môeme aj my, vyuíva získané skúsenosti. SKP uvauje
do budúcnosti s organizovaním odborných podujatí, ktoré by umonili výmenu
skúseností.
Slovensko je súèasou EÚ, v ktorej je zaruèená mobilita pracovnej sily, preto nie
celkom rozumieme poiadavke autora èlánku o vytváraní lokálnych noriem.
koda, e autor èlánku podrobne nerozobral právny stav v Nemecku, kde máme
informácie, e psychologickým vyetrením prechádza kadý iadate¾ o vodièské
oprávnenie, taktie mono spomenú, e obdobný okruh povinných osôb, ktoré sa musia
podrobi psychologickému vyetreniu, ako je uvedený v návrhu zákona, je aj v susednej
Èeskej republike/ § 87a zákona 411/2005 o provozu na pozemních komunikácích/.
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SKP vníma prijatie zákona o preprave na pozemných komunikáciách ako prvý krok,
po ktorom by mali nasledova ïalie právne úpravy, ktoré by zabezpeèili úèas
psychológov v rámci BECEP. SKP sa podarilo nominova svojho zástupcu do odbornej
skupiny pre zdravotnú výchovu a dopravnú psychológiu, ktorá je zriadená Radou vlády
SR pre BECEP na MZ SR, kde doteraz nebol psychológ a túto oblas zastreoval
psychiater.
Veríme, e spoloènými silami sa nám podarí dosta dopravnú psychológiu na úroveò
vyspelých európskych krajín.
Frantiek Skokan, prezident SKP


Stanovisko spoleènosti CASSYS Psychodiagnostika
Vedení Slovenské komory psychológov (SKP) poádalo nai spoleènost o
stanovisko k textu PhDr. Petera Váa Nieèo iné o dopravnej psychologógii.
Nae spoleènost Assessment Systems, s.r.o. (resp. její divize CASSYS
Psychodiagnostika) je výhradním distributorem systémù pøístrojové psychodiagnostiky
Schuhfried na Slovensku a v Èesku. Od dubna 2008 jsme v kontaktu s pøedstaviteli SKP
v souvislosti s posuzováním vlastností a kvalit námi dodávaného psychodiagnostického
systému Vienna Test System (Schuhfried). Cílem naí spolupráce s SKP v letoním
roce bylo a je poskytnout jejím pøedstavitelùm i øadovým èlenùm maximum informací
a podkladù pro posouzení vhodnosti systému VTS (Vienna Test System) jako nástroje
pro dopravnì-psychologickou diagnostiku øidièù na Slovensku.
Hlavním smyslem naí èinnosti na Slovensku i v Èesku je poskytovat psychologùm
vysoce kvalitní a osvìdèené nástroje pro jejich práci. Vìøíme, e tím pøispíváme k
celkovému zvyování kvality poskytovaných psychologických slueb v naich zemích.
Souèasnì se snaíme podporovat vyuívání a rozvoj tìchto nástrojù v souladu s
profesionální a etickými standardy psychologické èinnosti.
Text PhDr. Petera Váa vnímáme jako pøíspìvek do odborné diskuse, jeho cílem je
podpora principù odbornosti a profesionality pøi nastavování systému dopravnìpsychologické diagnostiky i dopravnì-psychologické praxe v nejirím slova smyslu
na Slovensku. Nejsme kompetentní vyjadøovat se ke vem aspektùm diskutované
koncepce (napø. zda by mìlo být ze zákona povinné psychologické vyetøování øidièù
skupiny C, jako je tomu napø. v Èesku, èi nikoliv). Stranou ponecháváme také nìkteré
metodologické otázky, je jsou v textu zmínìny a na nì lze pohlíet odlinì (napø.
pojetí standardizace testù, parciálních testových norem, validity èi reliability). Rádi
bychom se dotkli pouze dílèí tematiky pøístrojové psychodiagnostiky v rámci
pøipravovaného systému posuzování zpùsobilosti øidièù na Slovensku. Ve shodì s PhDr.
P. Váem i pøedstaviteli SKP samozøejmì chápeme pøístrojovou diagnostiku pouze jako
jednu ze souèástí psychodiagnostického procesu.
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Domníváme se, e v oblasti pøístrojové diagnostiky panuje mezi názory SKP, PhDr.
P. Váa a naí spoleènosti (resp. spoleènosti Schuhfried) znaèná shoda. Vechny strany
toti vnímají jako prioritní stránku odbornou. Rádi bychom zdùraznili, e ze strany SKP
zaznívaly od poèátku naich jednání velmi silnì poadavky týkající se odborných kvalit
pøístrojové diagnostiky. Tìitì naich jednání s pøedstaviteli SKP v uplynulých mìsících
se týkalo psychometrických vlastností námi nabízené baterie testù, pøísluných
validizaèních studií, norem, testové dokumentace a dalích ryze odborných témat. Jednou
z klíèových podmínek stanovených SKP byla mj. prùbìná aktualizace slovenských
testových norem v nadcházejících letech. Obchodní otázky (zvýhodnìné ceny pro èleny
SKP a zpùsob financování) byly pochopitelnì také pøedmìtem naich jednání s SKP,
odborná problematika vak vak byla vdy na prvním místì.
Vienna Test System (VTS) spoleènosti Schuhfried byl nakonec vedením SKP
doporuèen jako nejvhodnìjí systém pro pøístrojovou diagnostiku øidièù. Jsme
pøesvìdèeni, e toto doporuèení se opírá zejména o posouzení odborných kvalit VTS.
(Naopak pro obchodnì uvaující psychology upøednostòující rychlý zisk by mohl být
pøitalivìjí diagnostický pøístroj niích kvalit, avak s nií poøizovací cenou.)
Jsme pøesvìdèeni, e Vienna Test System splòuje vechna klíèová odborná kritéria,
která ve svém textu zmiòuje PhDr. Peter Vá. V nìkterých aspektech jde dokonce nad
rámec uvedených poadavkù. Napøíklad validizace nabízené baterie VTS probìhla nejen
na úrovni jednotlivých testù, ale také na komplexní úrovni celé testové baterie (navíc s
vyuitím moderní metody umìlých neuronových sítí, díky ní je zajitìna vyí prediktivní
validita pøi posuzování zpùsobilosti øidièù ve srovnání s tradièními statistickými
metodami, které se ve validizaèních studiích pouívají). Vìtina testù nabízené baterie
je adaptivní povahy (viz item-response theory). Díky aplikaci tohoto moderního
pøístupu pøi konstrukci testù je dosaeno nejen lepích psychometrických parametrù,
ale je prakticky vylouèena monost, aby se testový materiál dostal do rukou nepovolaných
osob. Toto riziko, o nìm se PhDr. Peter Vá zmiòuje v závìru textu, je velkou nevýhodou
zejména výkonových testù tradièní konstrukce tuka-papír.
O kvalitách systému VTS koneckoncù nepøímo svìdèí i to, e je velmi iroce pouíván
v mnoha zemích svìta. Pouze v oblasti dopravní psychologie je aktuálnì v provozu více
ne 1800 tìchto systémù (z celkového poètu více ne 7500). K jeho uivatelùm patøí
nejen samostatnì pracující psychologové, ale také významné organizace  napø. podniky
mìstské hromadné dopravy (Frankfurt, Vídeò, Basilej, Atény a dalí), eleznice
(Nìmecko, Rakousko, panìlsko, Japonsko, Austrálie, výcarsko a dalí), významné
letecké spoleènosti a dalí. Výsledky dopravnì-psychologické diagnostiky øidièù
vyuívající Vienna Test System jsou oficiálnì akceptovány úøady ve 12 evropských
státech.
Vìøíme, e budeme mít v nadcházejících letech pøíleitost podílet se na zkvalitòování
dopravnì-psychologické praxe na Slovensku. Jsme pøesvìdèeni, e vzájemná diskuse
odborné veøejnosti, pøedstavitelù SKP a poskytovatelù diagnostických nástrojù je
dùleitou souèástí tohoto procesu.
Tomá Rodný
CASSYS Psychodiagnostika (divize Assessment Systems, s.r.o.)
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Odpoveï na recenziu J. Stempelovej
A. Heretik, A. Heretik, jr.: Klinická psychológia. Psychoprof, Nové
Zámky, 2007 s.815
Zostavovate¾ov a autorov Klinickej psychológie iste poteilo, e si kolegyòa
Stempelová dala námahu s pretudovaním naej uèebnice a podrobne ju recenzovala na
stránkach PsychoFóra. O autorkinej motivácii napísa recenziu môeme uvaova, ale
veríme, e si sama uvedomuje skutoèné motívy, ktoré ju k tomu viedli. (Jej ob¾úbený
V.Frankl by sa asi spýtal, èi za tým stoje hodnoty záitkové, tvorèie alebo postojové).
Viaceré hodnotiace súdy sú iste vecou odborného názoru recenzenta. Mnohé sú vak
tak zaujaté a neièlivé, e si pokladáme za povinnos na ne reagova. Budeme sa
pridriava truktúry recenzie.
l/ Praktickos uèebnice. Mnoho tudentov by uvítalo a èasto nás o to aj iadajú, aby
sme zverejnili na internete len handouty naich prednáok, ktoré by sa nauèili a
prezentovali na skúke. Staromilsky vak trváme na uèebnicovo podávaných informáciách
a komplexnom poh¾ade na obor, ktorý je nielen naim výukovým predmetom, ale aj
profesným poslaním. Z tohto h¾adiska sa nám rozsah uèebnice nezdá by nadmerný a
hrúbka knihy podruná. Vrele odporúèam porovnanie so súèasnými uèebnicami klinickej
èi abnormálnej psychológie vo svete. tudenti získajú dostatok základných informácií
aj o základnej teórii do klinickej psychológie, ktorá je súèasou bakalárskeho túdia, aj
úvod do radu subdisciplín klinickej psychológie, ktoré sú volite¾nými predmetmi
magisterského stupòa túdia psychológie.
2/ Proporcionalita obsahu a kvality jednotlivých kapitol. Bolo proklamovaným
cie¾om naej uèebnice da priestor irokému okruhu klinických psychológov /18
spoluautorov!/. Ide o psychológov, ktorí sa danej téme dlhodobo prakticky venujú a
väèina z nich sa tie podie¾a na výuke klinicko-psychologických predmetov na Katedre
psychológie FF UK v Bratislave i ïalích katedrách psychológie na Slovensku. Myslíme
si, e ide o dos reprezentatívny, aj keï samozrejme nie kompletný zoznam osobností
súèasnej klinickej psychológie na Slovensku. Môeme recenzentku ubezpeèi, e by
bolo jednoduchie urobi preh¾ady o výskume v jednotlivých oblastiach, ne sa snai
udra tak diferencované osobnosti v stanovených autorských rámcoch. A trva otrocky
na dohodnutom rozsahu sa nám zdalo úzkoprsé. Zároveò dúfame, e pre mnohých
spoluautorov bude "ich" kapitola skutoène inpiráciou pre napísanie samostatných
monografií. Za vyslovene neprimerané vak pokladáme tvrdenie autorky o prílinom
zameraní na opis a diagnostiku. Pokladáme, za úplne nevyhnutné najmä pre symetrickú
komunikáciu klinických psychológov s lekármi a ïalími zdravotníckymi pracovníkmi,
aby poslucháèi a zaèínajúci psychológovia, mali zvládnutú ako psychopatológiu tak aj
symptomatológiu ïalích psychosomatických, neurologických a iných porúch. Prakticky
kadá kapitola potom obsahuje aj preh¾ad diagnostických metód a intervencie, èi terapie.
Nie je vak cie¾om knihy suplova uèebnicu psychoterapie. Myslím, e v tejto oblasti
39

je dostatok prekladových i pôvodných prameòov o jednotlivých smeroch a metódach. V
otázke proporcionality sme sa snaili zoh¾adni aj názory oboch ve¾mi starostlivých
recenzentov knihy (prof. Kratochvíl, Doc. Stanèák). Je vak príznaèné, e ich názory na
rozsah a obsah jednotlivých kapitol sa znaène odliovali.
3/ Vzah autorov k histórii odboru. O svojom vzahu k histórii odboru píe autor
kapitoly dos autenticky a rozsah, ktorý jej venuje pokladá za úplne dostatoèný (ostatne
staèí túto kapitolu porovna so starími uèebnicami). Preh¾ad èeskoslovenskej histórie
je nazvaný "niektoré osobnosti...", je teda samozrejme selektívny a môe sa tak dotknú
jeitnosti nemenovaných autorov. Práce mnohých z nich sú vak potom citované v
èiastkových kapitolách.
4/ Ïalie kapitoly. Po opakovaných kritických pripomienkach k príli ve¾kému
rozsahu uèebnice prichádzajú výtky, e sme nevenovali aj psychológii plastickej
chirurgie, lieèebnej telovýchovy, chorobám peèene a ¾advín a pod. A z tejto kritickej
nekonzistentnosti prichádza recenzentka k záverom, e "...sme zaspali dobu, alebo sme
zostali ideologicky ovplyvnení minulosou" (ale v inej èasti nám vyèíta poplatnos
súèasným západným trendom). Nu èo doda...
Záverom: Zostavovatelia a autori jednotlivých kapitol iste zváia pripomienky
recenzentky a rozhodnú sa, èi ich zoh¾adnia v prípadných ïalích vydaniach uèebnice.
Ako aj v ivote aj tu platí jedna zásada - po kritike by som sám mal ís príkladom. Ak
mám tak kritický postoj k nejakej uèebnici, mal by som napísa a ponúknu lepiu.
A. Heretik, A. Heretik, jr. - zostavovatelia
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SPOMÍNAME
PhDr. Tomá Kováè, CSc. u nie je medzi nami
Zaèiatkom septembra sme mali oslávi jeho pädesiate tvrté narodeniny. Oslava sa
nekonala  Tomá to v júli zabalil. Tou správou boli zaskoèení vetci, kto ho poznali; tí,
èo sme si s ním boli blií, sa s òou doteraz nevieme vyrovna. Tomá mal predsa rád
ivot, ¾udí, svoju prácu, mal bohaté záujmy... Ako zaèínajúci psychológovia sme spolu
postvárali nejedno pestvo, ako zrejúci odborníci (prepáète mi ten výraz) sme
spolupracovali na nejednom projekte. Dnes u spolu nedozrieme. Tomá nedopíe
rozpracované túdie, nedokormidluje svojich tudentov k úspenej obhajobe
diplomových prác, nedokonèí habilitáciu. ivot pôjde ïalej, ale bez Tomáa Kováèa to
pre mnohých u bude iný ivot. V nieèom mono aj jednoduchí, ale urèite chudobnejí.
Tomá bol zdanlivo diea asteny. Milovaný jediný syn popredného slovenského
výskumníka, experimentátora a medzinárodne uznávaného teoretika psychológie
Damiána Kováèa to vak rozhodne nemal ¾ahké. Morálna povinnos nesklama rodièov,
vlastná snaha znamena nieèo v odbore, v ktorom je otec temer neprekonate¾ný, ako aj
snaha i ivot naplno, milova a obetova sa svojim milovaným znamenali obrovskú
záa. Nie vdy mu vetko vylo, ako si predstavoval. Relaxoval pri poháriku, to vak
prináalo nové problémy. Ale vzoprel sa a bojoval so ivotom i sám so sebou. Mali sme
pocit, e bojuje úspene. Týdeò pred svojou smrou vyzeral vyrovnaný, spokojný,
dokonca astný. Doniesol z tlaèiarne kolektívnu monografiu Kvalita ivota intaktných
a hendikepovaných detí a adolescentov na Slovensku; z jej obálky sa usmieva tvár jeho
malého vnuka. Dvanásteho júla 2008 odiiel, aby sa medzi nás u nevrátil.
Celý profesionálny ivot Tomáa Kováèa je spätý s Výskumným ústavom detskej
psychológie a patopsychológie v Bratislave, posledných desa rokov aj s katedrou
psychológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Najväèím a dlhodobým predmetom
jeho odborného záujmu bola ¾udská tvorivos. Patril k prvým, kto sa u nás po Marte
Jurèovej zaèali touto problematikou zaobera; s vtedajou manelkou, dnes doc. Evou
Szobiovou, jej venovali záujem ete ako tudenti bratislavskej FFUK. A urèite bol prvý,
kto u nás empiricky sledoval tvorivos detí u v predkolskom veku. Potvrdil, e hoci
nejde o ve¾kú, objektívnu tvorivos, tú malú, subjektívnu, ktorá je tak dôleitá z
psychologického h¾adiska, mono u v tomto veku vysledova i systematicky rozvíja.
Alarmujúce bolo jeho zistenie, e  ak sa oprieme o výsledky testov divergentnej
produkcie  tvorivos kôlkarov môe by vyia, ne kreativita ich uèiteliek.
Okrem výskumov detskej tvorivosti venoval Tomá pozornos aj rozvíjaniu tvorivého
potenciálu uèite¾ov, kurzy realizoval zväèa v spolupráci s praskými kolegami Janom
Holeyovským a nestorom èeskej psychológie tvorivosti Jaroslavom Hlavsom. To bolo
v osemdesiatych rokoch minulého storoèia. V nasledujúcom desaroèí sa so mnou
zúèastnil viacerých letných táborov pre nadané, neskôr nadané a postihnuté deti, kde
mal ako lektor na starosti kultivovanie tvorivosti detí aj ich rodièov. V súvislosti s tým
sa zaèal zaobera aj problematikou nadania, najmä portového.
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Po páde komunistického reimu a otvorení hraníc sme spoloène realizovali ve¾mi
zaujímavý výskum ekologického vedomia detí a mládee zo tyroch stredoeurópskych
regiónov  západného Slovenska, junej Moravy, Dolného Rakúska a severného
Maïarska. Pre tento projekt získal Tomá podporu Grantovej agentúry M SR.
Zameranie na environmentálnu psychológiu sa vak vo VÚDPaP-e, ia¾, dlho
neudomácnilo. Tomá Kováè sa preorientoval na problematiku zvládania stresu iakmi
naich kôl. Spolupracoval s Jánom Senkom, neskôr sám získal grant VEGA na projekt
v tejto oblasti. Ani pri výskumoch zvládania nezabudol na svoju starú lásku  tvorivos.
Potvrdil, e tvorivos môe by úspenou aktívnou copingovou stratégiou, sledoval tie
jej vzahy so zmyslom pre humor a sociabilitou. Svoju najnoviu grantovú úlohu
orientoval na otázky kvality ivota. Vyie uvedený zborník, ktorý editoval spolu s Ivanom
Uèòom, je priebeným výstupom tejto úlohy. Dokonèi ju budú musie Tomáovi
spolupracovníci.
Posledné roky delil Tomá Kováè svoju profesionálnu pozornos medzi èinnos
výskumníka a vysokokolského uèite¾a. Èoraz zriedkavejie chodil do terénu, zato viedol
mnostvo diplomových prác, vïaka ktorým sa dostával k mnostvu zaujímavých
empirických údajov, ktoré tudentom pomáhal spracúva a ktoré mohol vyui aj vo
vlastných túdiách. Bol priate¾om mladých ¾udí a preto aj ob¾úbeným uèite¾om 
nevyvyoval sa, vdy bol ochotný prispie radou aj osobne pomôc. tudenti zaiste vedeli
oceni jeho zmysel pre humor, ¾ahkos, s ktorou tylizoval, vtipnos, ktorú vyuil
napríklad pri pomenúvaní faktorov, èo vzili z výsledkov exploraèných faktorových
analýz. Na rozdiel od mnohých kolegov, ktorí za vrchol vedeckej práce pokladajú
suchopárne citovanie cudzích mylienok, nachádzal Tomá Kováè aj v mylienkach iných
autorov vdy mnoho inpirácií pre vlastné tvorivé nápady, komentáre, odha¾ovanie
nezvyèajných súvislostí, formulovanie vlastných názorov.
Tomá nám bude chýba nielen ako odborník s analyticko-syntetickým intelektom,
ale aj ako èlovek s ve¾kým srdcom a ve¾kými emóciami, èlovek, ktorý sa vie rovnako
dobre pobavi s opravárom obuvi ako s profesorom archeológie, èlovek s ve¾kou dávkou
empatie a humoru. Ten ho, ia¾, pri poslednom ivotnom rozhodnutí, nechal na holièkách.
Vlado Doèkal
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BLAHOELÁME
Jubilujúci kolegovia v druhom polroku 2008
(v abecednom poradí bez titulov)
Andreánska Viera
Bojar Zoltán
Bojarová Miroslava
Brezina Igor
Brozmanová Elena
Buganová Zdena
Bystrická Margita
Csáderová Mária
Èernotová Marta
Èulen Jozef
Draxlerová ¼udmila
Dudáová Milina
Ïurièeková Magdaléna
Fabíny Viliam
Ficeková Edita
Hanousek Jozef
Hargaová Marta
Hauser Július
Herková Milota
Heømánek Stanislav
Jaová Zdena
Jurá ¼udovít
Knoteková Eva
Kulich Duan
Kvassayová Magdaléna
Mináriková Anna
Molnár Peter
Moravèíková Danica
Nociar Alojz
Pakan ¼udovít
Papánek Fedor
Remiáová Jindra
Rybárová Eva
Stanèík Jozef
tefanov Vladimír
Stefanovová Mária

túr Ivan
utková Magdaléna
Tej Ján
Uhrová Eva
Vaòko Peter
Woltová Anna
ídeková Alica
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OZNAMY
Noví èlenovia SPS
V èase od apríla 2008 do septembra 2008 boli do Slovenskej psychologickej
spoloènosti pri SAV boli prijatí títo noví èlenovia:
Mimoriadni èlenovia:
Nina Hrdinová
Kamila Rondoová
Anna Krasòanská
Soòa Kupcová
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DO KNINICE
& & &
Ján Grác: Psychológia mravnosti
Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2008, s. 281
Vyla kniha, ktorá zapåòa nedostatok literatúry z oblasti psychológie mravného,
morálneho, etického správania. Sme svedkami narastajúcej agresie a násilia mladých
¾udí. Rodièia aj pedagógovia sú neraz bezradní, èo robi s nedisciplinovanosou,
drzosou, aroganciou a vulgárnosou mladých ¾udí. Mladiství sa podie¾ajú na trestnej
èinnosti v súèasnosti na Slovensku 20-timi percentami  také vysoké percento nebolo
nikdy predtým zaznamenané. 55 % odsúdených mladistvých sú z rozvrátených rodín...
Inpekèná správa z roku 2007 hovorí, e na pedagogicko-psychologických poradniach
bolo evidovaných 28 tisíc (!) iakov s poruchami správania. Jeden väzeò stojí tát
roène 311 tisíc Sk, iak alebo tudent za rok stojí 30 tisíc korún... za ostatných pä
rokov vzrástol poèet iakov so zníenou známkou zo správania o 32 percent ! To sú
alarmujúce èísla a v tejto súvislosti som privítal, e vychádza kniha, ktorá sa venuje
týmto závaným problémom.
Èas, ktorý ijeme je plný prevrátených hodnôt, hodnotových zmätkov, pseudoliberalizmu
a egoizmu. Pokia¾ rozliujeme starovek  stredovek  novovek, tak k tejto periodizácii R.
Palou pridal svetovek, ktorého znakmi sú: globalizácia, pluralizácia názorov, devalvácia
tradièných hodnôt, permanentná zmena, mieanie kultúr, nárast vplyvu médií, nárast a
rýchlos informácií - (a z toho plynúci tlak na potrebu celoivotného vzdelávaniavzdelanostná, informaèná spoloènos), kult mladosti, závislos ¾udí (adiktológia),
komercionalizmus, konzumizmus, manipulácia (reklamou, obchodom, politikmi),
agresia a násilie. Kto iný, keï nie psychológovia, by mali prehovori razantne do
prevencie a eliminácie týchto negatívnych ¾udských a spoloèenských fenoménov ?
Nie náhodou popri knihách M. ilíneka, G. Allporta a P. Cakirpaloglu, a ïalích, bolo
potrebné poskytnú novie a ïalie poh¾ady na etiku, hodnoty, predsudky. H¾adajú
sa teórie, modely, ako tieto negatívne javy vysvet¾ova, ako k ním a ich náprave
pristupova. V tomto zmysle kniha profesora Gráca nielen orientuje èitate¾a v
problematike, ale podáva aj pomocnú ruku v tom, ako identifikova rizikových
jednotlivcov, skupiny a tvorí aj východisko pre praktickú kontrukciu opatrení,
programov.
Kniha je rozdelená do desiatich, logicky prepojených kapitol. Prvá kapitola hovorí
o základných regulátorov etického správania, druhá kapitola o výkonových, morálnych
a legislatívnych normách. V tretej kapitole autor chápe mravnos ako najvyie
etické hodnotenie. Zavádza pojem neutralizácie mravného hodnotenia, ku ktorému
dochádza vtedy keï vo väzbovom správaní dochádza k vzájomnému rueniu
hodnotovosti etických pojmov (str.64). Autor rozliuje komparatívnu neutralizáciu
morálneho hodnotenia a axiologickú neutralizáciu mravného hodnotenia. Axiologická
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neutralizácia sa týka vnútorného správania èloveka z aspektu subjektívneho preívania
hodnoty normy. Komparatívna neutralizácia spoèíva v porovnaní prejaveného správania
èloveka s potenciálnym morálnym regulatívom. Z poh¾adu tejto teórie neutralizácie
potom autor skúma v tvrtej kapitole pragmatické aspekty správnosti morálneho
hodnotenia aplikované na vzah k práci, vlastníctvu a pravdivosti informácií. Piata
kapitola sa venuje logistickým aspektom správnosti mravného hodnotenia na základe
ktorých autor navrhuje dve schémy: prvá má skratku MAK, èo znamená: Motivácia 
Aplikácia  Konzekvencia. Druhá schéma má skratku KAR, èo znamená: Kognícia 
Akceptácia  Realizácia. Obe schémy následne umoòujú pozna procesy mravného
hodnotenia, prípadne chyby v tomto hodnotení, èo autor demontruje aj na modelových
príkladoch. Popisuje sedem pravidiel na hodnotenie príbehov pod¾a schém MAK a
KAR.
Od strany 135 autor venuje pozornos výskumu mravnosti  kapitola iesta.
Popisuje tyri fázy konkrétnych výskumov, kde v prvej fáze autor vypracoval etické
príbehy, ktoré predloil 451 subjektom vo veku 18 rokov. Príbehy sú predloené vo
forme testu ZEU  MAK (ZEU znamená zrelos etického uvaovania). Vzácne a
praktické je, e test ZEU  MAK a test ZEU  RAK autor uvádza v prílohách, take
je moné ich pouíva v rutinnej psychologickej praxi. Testy v prvej fáze sa sústreïujú
na dominantné odpovede, nie na ich správnos a odkrývajú psychické mechanizmy,
ktoré sa pri predloených úlohách aktivizovali. V druhej fáze výskumu (siedma kapitola)
uskutoènil retest o tri roky neskorie. V ôsmej kapitole popisuje etické myslenie
probantov z aspektu vytypovaných príbehov. Retest bol uskutoènený na 175 maturantov.
V tejto èasti urobil obsahovú analýzu výpovedí a rieení dilematických príbehov,
najmä z h¾adiska poznania noriem morálnosti. V deviatej kapitole popisuje tvrtú
fázu výskumu a sústreïuje sa v nej na fenomén neutralizácie z empirického h¾adiska.
Uplatnil schému KAR na hodnotenie rieení príbehov. Operuje pojmami nemravná
morálnos a mravná nemorálnos. Nemravná morálnos je vtedy, keï èlovek koná v
zhode s morálnou normou, je povaovaný za mravného, hoci s normou nesúhlasí
(antinómia tzv. nemravnej morálnosti). K prípadu antinómie mravnej nemorálnosti
dochádza vtedy, keï èlovek interiorizuje morálnu normu, je hodnotený ako mravný,
hoci sa pod¾a tejto normy navonok neprejavuje (str.225). V desiatej, závereènej kapitole,
autor uvádza generalizácie a aplikácie. Rozliuje:
- väzbové správanie  normami morálnosti je regulované nielen prejavené ale i
preívané správanie
- bezväzbové správanie má dve modality: kladnú a zápornú. Ide o to, e pri kladnom
bezväzbovom správaní sa èlovek reguluje zákazmi, ktoré sú v jeho vedomí, preívaní.
Pri negatívnom bezväzbovom správaní sa sledujú rozhodovacie procesy, ktoré vedú k
negatívnemu správaniu
- normy morálnosti ovplyvòujú dve stránky toho istého etického správania:
preívanú (skrytú) a prejavenú (vonkajiu). Z vonkajích èinite¾ov uvádza najmä verejnú
mienku, z vnútorných èinite¾ov uvádza najmä svedomie. Pre výchovu je dôleitá
mylienka autora, e vonkajie a vnútorné faktory sú komplementárne a e èinite¾om
autoregulácie nie je abstraktné svedomie, ale konkrétne svedomie èloveka (str.233).
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Predpokladom, aby èlovek pouil autoreguláciu je mimo iného poznanie seba, poznanie
etických informácií o sebe. Vyplýva z toho, e rozhodujúcim èinite¾om etickej
autoregulácie je vlastne autorecipient, pretoe disponuje relevantnými informáciami
o svojom vnútornom aj vonkajom správaní. Preto by sa mal psychologický výskum
správania zamera na informácie, ktoré má èlovek sám o sebe
- spoloèným znakom pojmov mravnos a morálnos je, e sú pecifickými rezultátmi
regulatívneho pôsobenia morálnych noriem.
Autor uzatvára, e úlohou akéhoko¾vek vzdelávacieho predmetu, je nauèi iakov
správne myslie, eticky myslie. Východiskom je rieenie aktuálnych etických
dilematických príbehov z kadodenného ivota èloveka (str.248). V týchto èastiach
mi chýba håbi rozbor úlohy cie¾ov v autoregulácii. Zeidner a kol. v Handbooku of
Self-regulation (2001) pripisujú mimoriadny význam aj v súvislosti s morálnym
správaním, práve cie¾om, významom, ktoré si èlovek kladie pred seba a ku ktorým
potom reguluje svoje správanie. V jednom výskume z tohto roku sa ukázalo, e okolo
50 percent mladých ¾udí vo veku od 15 do 25 rokov nemá iadne ivotné ciele,
nedefinuje si zmysel a význam ivota. Výchova k hodnotám absentuje nielen v rodinách,
ale aj kolách, èo je ïalia výzva pre výskumy a psychologickú a edukatívnu prax.
Kniha je napísaná nároèným týlom, obsahuje vlastnú kontrukciu teórie, modelov
aj zisovania mravného usudzovania a myslenia. Vyuitie vidím nielen vo výchove
iakov v kolách, ale aj vo výskume, modelovaní programov etickej výchovy.
Odporúèam, aby kadý psychológ knihu poznal, vyuil pre prax etického ovplyvòovania
seba a druhých ¾udí. Osobitnú aplikáciu majú mylienky profesora Gráca pre výchovu
v kolách. Sú v zhode s prezentovanými mylienkami humanistickej a tvorivej výchovy,
sú v zhode s tendenciami poznania vnútorného, mentálneho sveta detí a mladých
¾udí a sú v zhode aj so silnejúcimi trendami výskumu autoregulácie. Autor etiku
chápe ako teóriu morálky a morálku ako súhrn noriem regulujúcich správanie èloveka.
Z toho potom vyplýva, e uèebný predmet etickej výchovy nemono kontituova
bez noriem morálnosti. Keï chýba kognitívne spracovanie mravných hodnôt, potom sa
stráca normatívnos, ktorá sa v mravnom správaní vyaduje. Nie je správne len uvo¾ni
atmosféru na komunikáciu, ale bez dôrazu na uvedomenie si významu hodnôt a
noriem. Inak povedané, nie je moné humanizova výchovu bez disciplíny v dodriavaní
etických noriem. Cituje P. Vaceka, ktorý napísal: Ak máme odpoveda na otázku,
týkajúcu sa posudzovania mravnej výchovy v súèasnej kole, potom odpoveï znie: nie
je takmer èo posudzova. V. Levi v roku 1983 napísal, e Dobro musí ma aj päste,
avak s tým dôleitým upresnením, e povinnosou Dobra je urobi vetko pre to, aby
na päste nedolo. Urèi, nako¾ko je to moné, je tá najväèia morálna úloha vetkých
dobrých ¾udí ako celku i jednotlivcov. Na miere tejto nevyhnutnej sebaobrany závisí
morálna i fyzická existencia Dobra.
Miron Zelina
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P. Lajèiaková: Psychológia morálky. Akademické nakladatelství
CERM, Brno, 2008
Najnoviu monografiu Petry Lajèiakovej s názvom Psychológia morálky vydalo
Akademické nakladatelství CERM v Brne. Autorka monografie pôsobí na Katolíckej
univerzite v Ruomberku, ako odborná asistentka Katedry psychológie. Problémom
morálky sa okrem ostatných vedných disciplín zaoberá aj psychológia. Pri demaskovaní
svojho výskumného objektu musí preniknú do hlbín ¾udskej psychiky, a tým sa stáva
morálny fenomén najnároènejím problémom poznávania èloveka v psychologických
vedách. V týchto intenciách autorka poskytuje náh¾ad do problému poznávania morálnej
dimenzie osobnosti èloveka. Podotýka, e èloveka so vetkými psychickými problémami
je moné pochopi iba v tom prípade, ak ho perceptujeme komplexne, v jeho celistvosti.
Monografia má v súèasnom vedeckom bádaní ve¾ký prínos, pretoe psychológovia sa v
minulosti touto problematikou zaoberali iba unilaterálne alebo a marginálne.
Autorka vychádza zo skutoènosti, e súèasná societa okrem krízy jedinca, identity,
krízy umenia, krízy edukácie je poznaèená i krízou zmyslu a relativizáciou axiologických
systémov. Sociétu tretieho tisícroèia nazýva ako mravne zdevastovanú a v tomto kontexte
mnohí futurológovia zdôrazòujú nutnos globálnej revolúcie duchovného charakteru.
Preto je iaduce, dokonca nevyhnutné, aby sa èlovek s digitálnym myslením formoval a
rozvíjal vestranne, aby bola obnovená humanita, navrátil sa k morálnej senzibilite a
hodnotám, pretoe morálka ako v minulosti, tak i v súèasnosti je pilierom kadej
civilizácie.
Monografia pozostáva zo tyroch kapitol. V prvej kapitole sa podávajú poznatky o
psychologických aspektoch, teóriách a kontitutívnej dimenzii morálneho vývinu.
Charakterizované sú základné pojmy ako: vývin, morálny, morálny vývin, morálna
kompetencia, morálne konanie, morálne myslenie, morálne postoje. Autorka zdôrazòuje,
e èloveka je moné pozna z kognitívnej, emocionálnej a behaviorálnej stránky.
V druhej kapitole s názvom Kognitívno  vývinový model morálneho vývinu podáva
integrálnu syntézu jednotlivých psychologických koncepcií morálneho vývinu, prièom
osobnosami, ktorých prínos na poli morálneho vývinu predstavuje, sú: Piaget,
Kohlberg, Gilligan, Lind. O tom, e psychológovia morálky, konkrétne Piaget a
Kohlberg, patria k najcitovanejím autorom, svedèí v prípade amerického psychológa
Kohlberga, v bibliografii monografie uvedený enormný zoznam jeho diel. Je ich spolu
estnás.
Zaujímavou je podkapitola Priekopnícka teória vývinových tádií. Na základe
Piagetovej analýzy sa skúma morálny vývin detí. Jeho cie¾om bolo spozna, akými
cestami dochádza diea k repektovaniu pravidiel. Pozornos si zaslúi podkapitola s
názvom Morálka spravodlivosti a starostlivosti, kde na základe výskumov americkej
psychologièky Carol Gilligan, autorka vyuíva komparáciu enského a muského
morálneho usudzovanie. Pertraktuje, e morálka muov a ien je radikálne diferenciálna.

48

Morálke spravodlivosti zodpovedá muská morálka a morálke starostlivosti zasa enská
morálka, prièom sú truktúrne rovnocenné.
Predposledná kapitola pojednáva o výskumných metódach, ktorými sa meria morálne
usudzovanie a kompetencia. Na zistenie stupòa morálneho usudzovania sa pouívala
metóda Moral Judgement Interview vytvorená Kohlbergom a neskôr v modifikovanej
verzii The Standard Issue Moral Judgement Interview. Autorka akcentuje, e ove¾a
praktickejí a najpouívanejí je Restov test Defining Issues Test. Gibbs so svojimi
spolupracovníkmi vytvoril metodiku Sociomoral Reflectiom Measure, ktorá sa povauje
za najpriezraènejiu formu merania. Na meranie morálnej kompetencie sa vytvoril Moral
Judgment Test, ktorý sa stal validným empirickým nástrojom.
V poslednej kapitole sa autorka venuje edukácii morálneho charakteru, kde vyzdvihuje
úèinnos vied o výchove èloveka. Zdôrazòuje, e morálnemu konaniu napomáha skôr
emocionálne zakotvenie morálnych kompetencií, ktoré sa získava výchovou od raného
detstva. Podotýka, e morálne kompetentný èlovek dokáe aplikova vyznávané morálne
princípy, ideály aj v kadodennom ivote. Jedným z metód, ako rozvíja morálne
kompetencie, je metóda rieenia morálnych dilem, ktorá je aplikovate¾ná na základných,
stredných kolách, univerzitách aj pri andragogike. Uvádza, e táto metóda má najbliie
k metóde riadených dialógov alebo besied.
Edukáciou sa dá v spoloènosti mnoho zmeni. Ak sa bude neúèelne polemizova
nad súèasnou spoloènosou, nad tým, e je u vetko stratené, je tu stále edukácia,
ktorá keï pouije správne metódy, správny prístup, bude ako buzola pre orientáciu
správneho smeru jedinca. Nedávno vydaná monografia Petry Lajèiakovej je hodnotnou
publikáciou pre odborníkov z vedných odborov ako psychológie, pedagogiky, etiky,
sociológie.
Bernadeta Bernáthová
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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.
 Podmienkou prijatia za èlena je podanie písomnej
prihláky, ktorej súèasou je odporúèanie dvoch
riadnych èlenov SPS. Kadý èlen SPS je povinný
dodriava profesijnú etiku a dba na hodnotu ¾udského bytia.

Adresa:
SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ
SPOLOÈNOS pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel: 02/5477 5625
Fax: 02/5477 5584
e-mail: sps@savba.sk
http://www.psychologia.sav.sk/sps
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