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NAMIESTO ÚVODNÍKA ...
Váené kolegyne a kolegovia,
v prvom èísle bulletinu uverejòujeme pravidelne plánované akcie v benom, ale i v
nasledujúcich rokoch. Nájdete ich aj v tomto vydaní. Máte monos zúèastni sa viacerých
akcií, ktoré povaujete za dôleité pre profesiový rast, ale aj vzájomnú komunikáciu.
Tak ako je ná ivot sprevádzaný neustálymi zmenami, aj naa spoloènos nie je
uchránená zmien. Jedna z najvýznamnejích zmien sa týka organizaèného zaèlenenia.
Ako iste viete, naa Slovenská psychologická spoloènos má prídomok pri SAV. Slovenská
akadémia vied bola a zatia¾ aj je, istou formou garancie odbornosti a vedeckosti, a doposia¾
pomerne pravidelne, nám na èinnos roène, pod¾a plánovaných akcií, aj mierne prispievala.
Pri upratovaní sa autority SAV dohodli na obmene financovania, v zmysle afiliácie
jednotlivých vedeckých spoloèností k vedeckým pracoviskám SAV. Pre nás to znamená
Ústav experimentálnej psychológie SAV, kde predbená dohoda úspene prebehla
a v súèasnosti pracujeme na novej forme, zaloenej na tzv. Projekte èinnosti. Ako to bude
fungova v budúcnosti nevie presne nikto, zmena vak nastáva vo finanèných oblastiach,
kde sa zdá, e budeme sa musie viac spolieha na samofinancovanie, predovetkým pri
organizácii vedeckých podujatí.
Jednou z významných akcií tohto roku budú Psychologické dni. Venované sú
ivotnému jubileu prof. PhDr. Imricha Ruisela, DrSc. Verím, e sa na tomto podujatí vetci
stretneme a dôstojne oslávime prácou, ale i zábavou nielen toto jubileum. V roku 2008
som v 2.èísle bulletinu poukázal na istú nechu stretáva sa, verím vak e doba tejto
nechuti bola u prekonaná. ia¾, týka sa to aj èlenov Výboru SPS, kde musím
kontatova, e nie vetci zvolení èlenovia sa s nami pravidelne stretávajú. Tento problém
budeme riei na Valnom zhromadení SPS, ktoré bude súèasou Psychologických dní
2011. Istým doèasným rieením je prizvanie dvoch mladých kolegov na organizaènú pomoc
pri PD 2011, a to Mgr. Radoslava Blahu, Bc. a Mgr. Máriu Budzákovú, Bc.
Iste ste postrehli i ïaliu zmeny. Verím, e len doèasne sme zatvorili okienko  diskusné
fórum venované metodológii Metodologické okienko (niet záujem o tak dôleitú vec.....?),
ale otvárame iné diskusné fóra, mono istou obmenou zoznamu jubilantov, bude forma
rozhovorov; v kadom prípade dávame priestor na aktivitu zdola a èakáme na vae návrhy
a nápady na nové rubriky, v ktorých sa mono k aktuálnym problémom vyjadrova.
Opätovne sa pokúsime zostavi adresár èlenov SPS, boli by sme radi, keby ste si túto
vec osvojili - pôvodnou mylienkou bola verzia adresára vetkých slovenských
psychológov, ktorý by bol priamo napojený na adresár naich èeských kolegov.
So elaním úspechov na vetkých frontoch v roku 2011 a chuti stretáva sa....
Ivan Sarmány-Schuller
predseda SPS pri SAV
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SPRÁVY Z AKCIÍ
10. zjazd Asociácie kolskej psychológie Slovenskej a Èeskej
republiky

konaný dòa 11.-12.novembra 2010 na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici
Je u nieko¾ko roènou tradíciou, e kolskí psychológovia, uèitelia, výchovní
poradcovia, koordinátori prevencie, kolskí peciálni pedagógovia a ïalí sympatizanti
kolskej psychológie sa kadoroène stretávajú na odbornom podujatí organizovanom
Asociáciou kolskej psychológie Slovenskej republiky a Èeskej republiky (AP SR a
ÈR), aby si vzájomne vymenili skúsenosti a obohatili svoje odborné poznanie. Súèasou
týchto podujatí sú aj zjazdy AP SR a ÈR, ktoré sa konajú pravidelne kadé tri roky, a to
striedavo, raz v Èeskej republiky a potom na Slovensku.
Tento rok sa medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Ïurièove dni konala
na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v dòoch 11. - 12.
novembra 2010 a jej súèasou bol aj 10. zjazd Asociácie kolskej psychológie Slovenskej
republiky a Èeskej republiky.
Cie¾om tohto zjazdu bolo zhodnoti trojroèné obdobie spolupráce dvoch národných
asociácií, ktoré predniesla PhDr. Jana Zapletalová, predsedníèka AP SR a ÈR, poskytnú
èlenom asociácie správu o konkrétnych aktivitách za posledné tri roky, informova ich
o èinnosti medzinárodnej asociácie ISPA a o záveroch z kolokvia, konaného na Malte.
Obsahom hlavných bodov programu zjazdu bolo i posúdenie situácie týkajúcej sa
vydávania èasopisu kolský psychológ a správa o hospodárení AP SR a ÈR.
Vedenie AP SR a ÈR skontatovalo, e èinnos asociácie sa od posledného 9. zjazdu
zintenzívnila, o èom svedèí i bilancovanie aktivít v období troch rokov. Pre ilustráciu
uvádzame niektoré aktivity:
-

-

Spoloèné aktivity AP SR a ÈR od r. 2007
dve medzinárodné konferencie  v r.2008  Ïurièove dni v Nitre a v r.2009
Novinky kolní a pedagogické psychologie v Zlíne,
spolupráca pri vzdelávaní kolských psychológov v rámci 2 roèného
pecializaèného vzdelávania zo kolskej psychológie na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave
pä konferencií pod zátitou starostu MÈ Bratislava - Ruinov v spolupráci s
Multikultúrne tolerantná kola, Podpora a ochrana práv detí v pomáhajúcich
profesiách a naposledy dòa 3.a 4.12.2010 Podpora a ochrana zdravia uèite¾ov (Doc.
PhDr. Eva
Gajdoová a Doc. PhDr. Marta Valihorová).
medzinárodný tréning  Uplatnenie detských práv v pomáhajúcich profesiách 
Stuart Hart, Virginia University, Kanada.
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Legislatíva
spolupráca pri príprave kolskej a zdravotníckej legislatívy a intenzívna
participácia na príprave dokumentov  zákonov, vyhláok, metodických pokynov
M SR a MZ SR: kolského zákona, Vyhláky o kvalifikácii pedagogických a
odborných zamestnancov, Národnom programe starostlivosti o deti a dorast MZ
SR, spolupráca na príprave pecializaèných túdií v rámci MZ SR, atestaènom
kontinuálnom vzdelávaní P v spolupráci s MPC , FiUK a AP.
Medzinárodné kontakty
kooperácia s Medzinárodnou asociáciou kolskej psychológie ISPA, ktorej èlenom
je aj AP SR a ÈR. Kontaktnou osobou a zástupcom naej asociácie v ISPA je PhDr.
Gabriela Herényiová,
zástupníctvo v medzinárodných európskych organizáciách psychológov EFPA a
NEPES (od roku 2008 má Slovensko svojho zástupcu doc. PhDr. Evu Gajdoovú -2
stretnutia Výkonného výboru NEPES v Bruseli 2008 a v Bratislave 2009,
konferencia ESPIL projektu v Bruseli r.2009)
spolupráca na medzinárodnom projekte ESPIL, Brusel
aktívne prezentácie èlenov AP SR a ÈR na medzinárodných ISPA kolokviách,
naposledy vo Fínsku, v Holandsku a na Malte (tu vystúpili èlenovia AP SR a ÈR
na vyiadanie s príspevkom o zabudovaní profesie kolského psychológa do
kolskej a zdravotníckej legislatívy na Slovensku)
v 2 roènom pecializaènom vzdelávaní zo kolskej psychológie participujú ako
lektori zahranièní kolskí psychológovia (z ÈR, Holandska, Belgicka, panielska,
Dánska, Ve¾kej Británie a USA)
dlhodobá spolupráca s Committee for Children, USA a pri zakomponovaní
preeventívneho programu proti násiliu v kolách SRDCE NA DLANI do
slovenských základných a materských kôl.
Národné kontakty
pravidelná spolupráca so Slovenskou psychologickou spoloènosou,
kontakty so Slovenskou komorou psychológov, ktorá vyzvala pripravi Klub
kolských psychológov a realizova stretnutia oh¾adom ïalích aktivít,
intenzívne kontakty s Úradom verejného zdravotníctva SR pri realizovaní
ruinovských konferencií pod zátitou starostu MÈ Bratislava - Ruinov a pri
vzdelávaní kolských psychológov v pregraduálnom a postgraduálnom túdiu,
aktuálna zmena pregraduálnej prípravy psychológov a kolských psychológov na
Katedre psychológie FiUK v bakalárskom a magisterskom túdiu,
pecializaèné vzdelávanie zo kolskej psychológie na Katedre psychológie FiUK a
jeho príprava na ïalích katedrách,
publikovanie monografii, èlánkov, publikácií, atï.,
medializácia profesie kolský psychológ v TV, rádiu, denníkoch .

Zjazd vak kontatoval nepriaznivú situáciu v èlenskej základni, v evidencií èlenov a
najmä nízku disciplínu v platení èlenských príspevkov, ktoré tvoria jediný zdroj príjmov
asociácie.
10. zjazd AP SR a ÈR v závere svojho rokovania
- Schválil správu o aktivitách AP SR a ÈR, schválil správu o hospodárení AP za
uplynulé 3 roky a schválil rozpoèet do roku 2013. Vzal na vedomie spoluprácu AP SR
a ÈR v medzinárodných truktúrach (EFPA, NEPES, ISPA), vzal na vedomie nevyhnutnos
zmapovania poètu kolských psychológov, ako aj èlenov AP SR a ÈR, vzal na vedomie
výsledky volieb nového predsedu AP SR a ÈR na obdobie 3 rokov , ktorým sa stala
doc. PhDr. Marta Valihorová , CSc. z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
- Zjazd sa uzniesol na tom, e èlenom AP, ktorí riadne zaplatili èlenské poplatky
pravidelne bude zasiela informáciu (spätnú väzbu) o evidencii týchto poplatkov, ako aj
o podujatiach AP SR. Výbor AP sa bude usilova o vypracovanie evidencie poètu
kolských psychológov, ako aj èlenov AP SR a ÈR., zabezpeèí zoznam absolventov
pecializaèného túdia zo kolskej psychológie organizovaného na FF UK Katedre
psychológie v Bratislave s cie¾om nadviazania kontaktu a spolupráce a tie, e sa
zintenzívni spolupráca oboch národných asociácií.
Èlenovia výboru i ïalí aktívni èlenovia asociácie veria, e tomuto profesionálnemu
zdrueniu sa podarí zaktivizova jeho èlenov tak, aby to bolo nielen v prospech kolských
psychológov, uèite¾ov, výchovných pracovníkov, ale najmä v záujme skvalitnenia ich
sluieb pre deti a mláde v Slovenskej republike a v Èeskej republike.
Marta Valihorová, predseda AP SR a ÈR
Eva Gajdoová, èlenka výboru AP SR a ÈR
Michaila Vaòová, èlenka výboru AP SR a ÈR

ZDRAVÁ KOLA
v kontexte pedagogickej a kolskej psychológie
V dòoch 11.-12. novembra 2010 sa na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konala medzinárodná vedecká konferencia,
ktorú toto pracovisko organizovalo v spolupráci s Asociáciu kolskej psychológie
Slovenskej republiky a Èeskej republiky. Konferencia mala názov, ktorý naznaèoval
zameranie podujatia i jej celkový obsah, teda Zdravá kola, ktorá je v súèasnosti cie¾om
a víziou snáï kadej vzdelávacej intitúcie. Konferencia bola inpirovaná celoivotným
dielom významného slovenského psychológa  prof. Ïurièom, ktorého meno aj toto
podujatie nieslo  Ïurièove dni.
Nie je náhoda, e medzinárodná konferencia Novinky v pedagogické a kolní psychológii,
ktorej tradíciu zaloili kolegovia v ÈR pred takmer 20-imi rokmi v Zlíne, a ktorá sa tradiène koná
jeden rok v ÈR a ïalí rok v SR, má na Slovensku názov Ïurièove dni. Nie je to náhoda
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najmä preto, e pána prof. Ladislava Ïurièa, ktorý je slovenskej psychologickej ale aj
pedagogickej verejnosti veobecne známy, mono povaova za nestora pedagogickej
a kolskej psychológie na Slovensku.. Na budúci rok uplynie u 10 rokov odvtedy, ako
sme sa s ním rozlúèili a on zostal v osobných spomienkach mnohým, ktorí ho poznali ako
tudenti, alebo zo túdia jeho prác práve z oblasti pedagogickej a kolskej psychológie.
Pán profesor je autorom mnohých uèebníc, monografií, vedeckých túdií a odborných
èlánkov, v ktorých sa venoval veobecným otázkam pedagogickej psychológie,
psychológií tvorivosti, problematike výkonnosti iakov i uèite¾ov vo vyuèovacom
procese, ale aj východiskám a cie¾om kolskej psychológie, teda oblastí, ktoré sa
bezprostredne dotýkajú prostredia koly a jej zdravého fungovania.
Profesor Ïuriè bol prototyp múdreho, vzdelaného a dobrého èloveka, ktorý
pristupoval ku kolegom a tudentom tolerantne, spravodlivo, s otvoreným srdcom
a ve¾koryso. Z jeho slov i skutkov bol cíti pokoj, spokojnos a rados. Príznaèná bola
pre neho slunos, schopnos trpezlivo poèúva a kona s rozvahou a príkladne. Tieto
i ïalie mylienky odzneli i na konferencii v Banskej Bystrici.
Na konferencii sa zúèastnilo viac ako 130 úèastníkov, teoretikov i praktikov z oblasti
pedagogickej a kolskej psychológie, a odznelo takmer 70 príspevkov, v ktorých autori
prezentovali teoretické diskusie i výsledky najnovích vedecko-výskumných zistení
v tejto oblasti. V prednesených príspevkoch si mali monos úèastníci vypoèu preh¾ad
toho, èo renomovaní, ale aj mladí nádejní teoretici psychológie ponúkajú na skvalitnenie
pedagogickej a kolskej psychológie ako vedy, pedagogickej a psychologickej praxe,
ale aj príbuzným disciplínam ako sú pedagogika, sociálne vedy a pod.
V prvom bloku odzneli vyiadané prednáky renomovaných domácich i zahranièných
odborníkov (pána prof. Jozefa Duku z Univerzity v Preove, SR, pána prof. Jiøího Marea
z Univerzity Karlovej v Prahe, ÈR, pani doktorky Anny Kucharskej z Univerzity Karlovej
v Prahe, ÈR, pani doktorky Lenky Lacinovej z Masarykovej univerzity v Brne, ÈR, pani
prof. Soni Karikovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR, pána doktora Jozefa
Ihnacíka, riadite¾a CPPaP v Koiciach, SR, pani docentky Evy Gajdoovej a pani
doktorky Gabriely Herenyiovej z Univerzity Komenského v Bratislave, SR a pani
docentky Marty Valihorovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR), ktorých
mono povaova za garantov odbornej úrovne konferencie. V nich autori naznaèili aj
hlavné obsahové zameranie konferencie.
Úvodný blok príspevkov bol zameraný na vymedzenie pojmu zdravá kola, ktorá by
mala by orientovaná na formovanie zdravých iakov a to aj prostredníctvom programov
kôl podporujúcich zdravie. Osobitne sa venovala pozornos aj pojmu bezpeèná kola
ako súèas zdravej koly, jej aktuálnym i perspektívnym tendenciám.
Na zabezpeèenie zdravej koly majú osobitný význam odborní zamestnanci koly,
medzi ktorými má nezastupite¾né miesto kolský psychológ. Jeho úlohou je participova
na skvalitòovaní klímy kolskej triedy, adaptácii iakov na strednú kolu, podie¾a sa na
realizovaní programov sexuálnej výchovy, diagnostikova iakov a pod. Práve týmto
otázkam bola venovaná ïalia èas príspevkov.
V zdravej kole sa predpokladajú aj zdravé vzahy a primerané prosociálne správanie,
ktoré je zároveò aj prevenciou sociálno-patologických javov. Uvedená problematika sa
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taktie stala súèasou obsahu odborných vystúpení. Aj problematike motivácie a
formovaniu hodnôt a hodnotovej orientácie, uèite¾skej profesii, vzahu uèite¾  iak,
emocionálnej inteligencii, pracovnej záai uèite¾ov, stresu a jeho zvládaniu v kolskom
prostredí a pod. sa venovalo viacero odborníkov teoretikov i pracovníkov z praxe.
Z konferencie je pripravený výstup v podobe publikácie Zdravá kola, ktorá vzh¾adom
k poètu aktívnych úèastníkov má takmer 700 strán a poskytuje preh¾ad vetkých
príspevkov, ktoré odzneli na konferencii a ktorých tematické zameranie sa viae na dobrú
a kvalitnú kolu.
elaním organizátorov bolo, aby sa vystúpenia stretli s priaznivým porozumením,
aby boli inpiráciou pre rozirovanie vedeckého bádania na strane vedecko-výskumných
pracovníkov, ale i pre odborníkov z praxe, aby sa stali podnetným zdrojom informácií,
skúseností i rád na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania v prostredí Zdravej
koly.
Marta Valihorová
Katedra psychológie PF UMB

Nevera v párovej psychoterapii a poradenstve
Adlerovskej psychoterapeutickej spoloènosti sa podarilo po intenzívnych prípravách, v
dòoch 8. a 9. marca zorganizova v Bratislave ïalie výnimoèné podujatie - odborný seminár
Nevera v párovej psychoterapii a psychologickom poradenstve. Organizaènú stránku
na seba prebrala PhDr. Daniela Èechová, PhD., z Katedry psychológie FiF UK v Bratislave,
ktorá u tradiène svoje nadtandardné zahranièné kontakty otvára v prospech rozvíjania
profesionálnej aj osobnostnej kompetencie budúcich aj súèasných slovenských psychológov
a odborníkov z ïalích pomáhajúcich profesií.
V mene výmeny najnovích teoretických poznatkov a skúseností z praxe v oblasti
problematiky psychologickej intervencie v práci s pármi sa jej podarilo získa pre spoluprácu
významnú osobnos a pièkového odborníka, Paula R. PELUSO, Ph.D. Paul pôsobí ako
docent na Florida Atlantic University, USA, zastáva funkciu koordinátora programu
Poradenstvo mentálneho zdravia a garanta doktorandského túdia. pecializuje sa na rodinnú
a párovú psychoterapiu, ako terapeut s licenciou poskytuje psychoterapeutické sluby a
pracuje aj ako supervízor pre LMHC (Licensed Mental Health Counselor) a LMFT (Licensed
Marriage and Family Therapist).
V ostatných rokoch sa Paul intenzívne angauje najmä v oblasti párovej terapie, výsledky
svojej práce zhrnul v knihe Couples Therapy: Integrating Theory and Technique, ktorá
vyla v roku 2006. Ako sám uviedol, motivovala ho nielen narastajúca miera rozvodovosti (v
USA sa rozvedie 60% manelstiev), ale aj výsledky túdií, v ktorých terapeuti priznávajú
svoju slabú pripravenos riei problémy spojené s neverou, nedostatok adekvátnej odbornej
literatúry z tejto oblasti a absenciu pecializaèného vzdelávania. Rozhodol sa preto
podrobnejie venova fenoménu nevery, ktorá sa pravidelne vyskytuje v anamnéze klientov
a je najèastejím dôvodom, preèo prichádzajú do terapie a iadajú pomoc. Iniciatívne
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oslovoval renomovaných odborníkov a podarilo sa mu zostavi tím autorov, ktorí boli ochotní
participova jednotlivými kapitolami na vzniku ïalej uitoènej knihy pre prax. Svetlo sveta
uzrela kniha Infidelity: A Practitioner´s Guide to Working with Couples in Crisis, ktorú
Paul editoval a vydal v roku 2007.
Na Slovensku môeme analogicky kontatova stúpajúci trend rozvodovosti, a ani situácia
vo vzdelávaní pecialistov, ktorí sa majú erudovane orientova v problematike párových
vzahov, nie je u nás ideálna a má ve¾ké rezervy. Seminár o nevere sa aj z tohoto titulu stal
jedineènou príleitosou oboznámi sa s najaktuálnejími psychologickými poznatkami,
monosou zvýi si kvalifikáciu pre prácu s pármi, ktoré prechádzajú rôznymi krízovými
obdobiami a vyrovnávajú sa s ich dôsledkami.
Pri koncipovaní odborného programu Paul vyslovil elanie kooperova so slovenskými
lektorkami, absolventkami prvého dlhodobého výcvikového programu v adlerovskej
psychoterapii a poradenstve. Daniela Èechová si pripravila príspevok Adlerovská párová
terapia, v ktorom charakterizovala základné princípy a pecifiká párovej terapie v perspektíve
adlerovského prístupu. Katarina Ludrovská prezentovala kazuistiku Jedináèik v páre, v
ktorej poukazovala na riziká párového spolunaívania, vyplývajúce z poradia narodenia, napr.
jedináèikom chýbajú skúsenosti so súrodencami, a preto sú ve¾mi málo pripravení na
rovesnícke typy vzahov. Barbora Mesároová v príspevku Rané spomienky ako prediktory
reakcií na neveru partnera hovorila o konzistencii ivotného týlu s procesmi vyrovnávania
sa s neverou partnera/ky. Mária Kukliová svojou kazuistikou Sila ivotného týlu
ilustrovala významnos funkcie jedineènej organizácie osobnosti, skutoènos, e výber
partnera vdy kopíruje súkromnú nevedomú koncepciu lásky.
Úèastníèky a úèastníci seminára vkroèili do problematiky nenápadným spôsobom. Paul
na príbehoch známych osobností politického, kultúrneho a portového ivota ilustroval
detruktívnos následkov nevery. Potom u váne a na odbornej úrovni pokraèoval v kontexte
skutoènosti, e následky nevery sú rovnako detruktívne a niekedy môu by ete fatálnejie
aj v prípade ktoréhoko¾vek páru. Predstavil model nevery a koncepciu poradenskoterapeutickej práce. Jednotlivé aspekty modelu postupne podrobne analyzoval a sprevádzal
nimi úèastníkov celé dva dni. Objasòoval tzv. nutné a dostatoèné podmienky nevery a opisoval
postupnos krokov poradensko-terapeutického procesu. Po kadom z troch tématických
blokov: Moc nerovnováhy a dôvery, Úloha snov a fantázie pri nevere, Dôvera a zrada 
najnovie výsledky výskumu párov, nasledovalo otvorené fórum, priestor pre otázky,
upresòovanie informácií, doplnenie porozumenia problematiky, vymieòanie názorov
a skúseností, prebiehala ivá diskusia.
Dr. Paul R. Peluso bol na Slovensku so svojím odborným programom u trvtýkrát a vetci
tí, ktorí sa v minulosti zúèastnili jeho prednáok a seminárov vedeli, e za svoje kolné
dostanú vysokú kvalitu vzdelávania. Moje profesionálne oèakávania sa naplnili, môj
terapeutický obzor rozíril, vetko, èo som sa nauèila vyuijem v efektívnejej práci s klientmi.
Naviac si myslím, e v spôsobe, akým Paul vedie odborné podujatia je stále lepí, atmosféra,
ktorú vytvoril a udroval poèas trvania celého programu bola uvo¾nená a uèenie samozrejmé.
Pred úèastníèkami a úèastníkmi nestál len lektor, ale hlavne kolega a priate¾.
Katarina Ludrovská
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tudentská vedecká a odborná konferencia 2011
na KP FIF UK  12. roèník VOÈ
Dòa 11. 3. 2011, v èase od 8,30  13,00 h, sa v miestnosti G 241 na FIFUK uskutoènil
u v poradí 12. roèník tudentskej vedeckej a odbornej konferencie Katedry psychológie
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Konferenciu otvoril doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. - vedúci katedry. V úvodnom
slove zdôraznil význam takýchto aktivít pre tudentov. V ïalom vystúpení doc. PhDr.
Mária Bratská, CSc. privítala prítomných, vyzdvihla odvedenú tvorivú prácu autorov
súaných prác, ich konzultantiek a konzultantov, a poïakovala sa za oporu vetkých,
ktorí pomáhali tudentom dotiahnu práce do úspenej finálnej podoby. Ïalej predstavila
èlenky a èlena hodnotiacej komisie a oboznámila s programom i organizaèným
priebehom VOK 2011.
Konferencie sa zúèastnili tudentky a tudenti bakalárskeho a magisterského túdia
KP FIF UK s prácami zameranými na rôzne zaujímavé témy:
Vladimír Barus, Barbora Gerorová: Nala sa zanedbaná príroda: Len do dobrých
rúk. Skúmanie psychologických aspektov environmentálnej problematiky
Dávid Gonda: Skúmanie psychologických aspektov ivota slovensko-moslimských
párov v slovenskej spoloènosti
Bc. Martin Marko: Keï mysleniu chýbajú zdroje: Analýza analytického a
vh¾adového myslenia prostredníctvom rieenia problémov
Martin Oravec: Vplyv primingu na rieenie problémov vh¾adom
Jakub Remiar: Jeden svet nestaèí. Sociálne interakcie v kontexte masových online
hier na hrdinov (MMORPG)
Martina Vaòová: Priming pre dopåòanie slov u alzheimerovej choroby
tudentky a tudenti prezentovali vo vylosovanom poradí výsledky svojich prác v
priebehu 15 minút, potom nasledovala 15 minútová diskusia. V nej uvádzali podnetné
otázky a námety tak súaiaci tudenti, ako aj pasívni úèastníci a taktie sa ku kadej
práci vyjadrili èlenovia hodnotiacej komisie, ktoré písomné práce pred konferenciou
preèítali a posúdili.
Zloenie hodnotiacej komisie: predsedníèka: doc. PhDr. Mária Bratská, CSc. 
gestorka VOK na KP FIFUK; èlenky: doc. PhDr. Tatiana Taroèková, CSc., PhDr. Eva
Roková, CSc., Mgr. Radoslav Blaho, Mgr. Barbora Kiczková, Mgr. Petra Soláriková,
Mgr. Soòa Takáèová.
Pred ukonèením rokovania, po krátkej porade, hodnotiaca komisia urèila poradie
najlepích prác na prvých troch miestach.
1. miesto udelila práci s názvom: Keï mysleniu chýbajú zdroje: Analýza analytického
a vh¾adového myslenia prostredníctvom rieenia problémov. Autor: Bc. Martin
Marko.
2. miesto udelila práci s názvom: Jeden svet nestaèí. Sociálne interakcie v kontexte
masových online hier na hrdinov (MMORPG). Autor: Jakub Remiar.
3. miesto udelila práci s názvom: Priming pre dopåòanie slov u alzheimerovej
choroby. Autorka: Martina Vaòová.
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Na záver konferencie sa doc. PhDr. Mária Bratská, CSc. poïakovala prítomným za
kvalitný priebeh konferencie a zdôraznila, e víazmi 12. roèníka VOK sú v podstate
vetci aktívni úèastníci/èky. Ïalej vyhlásila poradie víazných prác a odovzdala vetkým
súaiacim zborníky z ostatných Psychologických dní. Vo svojom vystúpení informovala
aj o tom, e autori prvých troch ocenených prác si preberú èestné diplomy a taktie
ocenenie v podobe mimoriadneho tipendia na slávnostnom vyhlásení výsledkov VOK
na FIF UK dekanom fakulty, prof. PhDr. Jaroslavom úolom, PhD., ktoré sa uskutoèní
v poslednom výuèbovom týdni letného semestra (16. 5.  20. 5. 2011), v zasadacej
miestnosti G 236. Ïalej sa poïakovala èlenkám a èlenovi hodnotiacej komisie za cenné
podnety, pripomienky a námety uvedené v diskusii, ako aj vetkým súaiacim tudentom
za kvalitné prezentácie a vecnú argumentáciu a taktie doktorandom Mgr. Radoslavovi
Blahovi, Mgr. Barbore Kiczkovej, Mgr. Petre Solárikovej, Mgr. Soni Takáèovej za pomoc
pri organizácii konferencie. V neposlednom rade vyzdvihla záujem pasívnych úèastníkov
konferencie (cca 30 tudentov rôznych roèníkov psychológie), ako aj ochotu viacerých
tudentov psychológie pomôc pri organizácii konferencie. Vyjadrila rados
a spokojnos z prístupu novej generácie mladých psychológov k vedeckému skúmaniu
tém prezentovaných na konferencii. Èlenovia hodnotiacej komisie poukázali na aké
rozhodovanie o poradí prác a zaelali autorom prác ve¾a tvorivých síl pri ïalom
spracúvaní skúmaných tém a úspechov v ich odbornom i osobnostnom raste. Autorom
prvých dvoch postupujúcich víazných prác zapriali úspenú reprezentáciu na 11. roèníku
medzinárodnej a 12. roèníku celoslovenskej konferencie VOÈ, ktoré sa konali 4. - 5. 4.
2011 na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Mária Bratská

tudentské psychologické dni 2011 tento raz v Olomouci
Vïaka nároènej organizaènej èinnosti pracovníkov Katedry psychológie Filozofickej
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s podporou SPS pri SAV a ÈMPS, sa v dòoch
4.  5. 4. 2011 uskutoènili v Regionálnom centre Olomouc u v poradí 12. roèník
Celoslovenskej konferencie VOK 2011 a 11. roèník Medzinárodnej konferencie
tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti - tudentské psychologické dni 2011.
V organickej súèinnosti s nimi prebiehal aj 1. roèník èesko-slovenskej psychologickej
konferencie (nielen) pre doktorandov a o doktorandoch PhD Existencia.
tudentských psychologických dní 2011 sa zúèastnilo celkovo 10 èeských a
slovenských pracovísk, 5 zo Slovenska a 5 z Èeskej republiky. Konkrétne to boli tieto:
Katedra psychológie FIF Univerzita Komenského, Bratislava; Katedra psychológie
Vysoká kola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Albety, Bratislava; Katedra
psychologických vied FSVaZ Univerzita Kontantína Filozofa, Nitra; Katedra
psychológie PF Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica; Katedra psychológie FF
Univerzita P. J. afárika, Koice; Katedra psychologie FF Univerzita Karlova, Praha;
Katedra psychológie PF Univerzita Karlova, Praha; Katedra psychologie FF Univerzita
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Palackého, Olomouc; Psychologický ústav FF Masarykova univerzita, Brno; Katedra
psychológie FSS Masarykova univerzita, Brno.
Mesto Olomouc privítalo prísloveènou pohostinnosou vetkých úèastníkov. Patrili
medzi nich predovetkým autori víazných prác z katedrových kôl VOK. Spolu so
tudentmi a ich spoluiakmi sa na prezentovaní najlepích prác zúèastnili aj ich uèitelia,
aby aj ako èlenovia hodnotiacej komisie ocenili vetky a vyhodnotili tie najlepie.
Slávnostné otvorenie konferencie za organizaèný tím otvoril PhDr. Martin Dolej,
PhD. Za Univerzitu Palackého prehovorili k prítomným úèastníkom vedúci Katedry
psychológie doc. PhDr. Vladimír Øehan; dekan Filozofickej fakulty doc. PhDr. Jiøí Lach,
Ph.D., M. A. a rektor UP Prof. RNDr. Miroslav Maláò, CSc. Prezentáciu súaných
prác MSPD 2011 zahájili organizátorka konferencie PhDr. Soòa Lemrová, Ph.D.
a predseda hodnotiacej komisie doc. PhDr. Zbynìk Vybíral, Ph.D., ktorý predstavil jej
èlenov v tomto zloení: Mgr. Karolína Barinková, doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., Mgr.
Daniel Dostál, PhDr. ¼ubor Pilárik, PhD., PhDr. Irena Smetáèková, Ph.D., doc. PhDr.
Judita Stempelová, CSc., Mgr. Èenìk ainka, PhDr. Pavel Uhláø, Mgr. Michaela Vaòová.
Dòa 4. 4. 2011 v bakalárskej sekcii prezentovali autori 11 prác v tomto poradí na
uvedené témy:
Lucie Táborská: Èervená Karkulka: Kdo je to, ten vlk? - KP PF UK Praha.
Jakub Remiar: Jeden svet nestaèí. Sociálne interakcie v kontexte masových online
hier na hrdinov (MMORPG). - KP FIF UK Bratislava.
Anna Kiová: Spokojnos s telom a predstavy o ideálnej postave u rómskych a
nerómskych detí mladieho kolského veku. - KP FF UPJ Koice.
Pavla Linhartová, Adam ápal, Lubo Brabenec, Radomír Maceèek, Jan Jiøí Buchta:
Vliv èerné barvy a situaèního kontextu na posuzování lidí v èerném obleèení.  KP FSS
MU Brno.
Ladislav Záli, Veronika Poøízková, Petra Pichová, Markéta Dostálová  Bystøinová,
Jana Kursová: Genderové rozdíly v rozpoznávaní pravého a faleného úsmìvu.  KP
FSS MU Brno.
Marie Soukupová: Faktory ovlivòující vývoj sourozeneckého vztahu z pohledu
zdravého sourozence dítìte s postiením. - KP PF UK Praha.
Eva Grenèíková: Hranie poèítaèových hier vo vzahu k dimenziám osobnosti.  KP
PF UMB Banská Bystrica.
Matú Greo: Dispozièný optimizmus/pesimizmus ako mediátor averzie voèi riziku
v procese rozhodovania.  KPV FSVaZ UKF Nitra.
Pavla Homolová, Pavel Paøízek, Veronika Bukvajová: Faktory jazyka v procesu
vnímání zvuku. - PÚ FFMU Brno.
Linda Kirchnerová: Prevládajúca nálada adolescentov v kontexte rodiny.  KP
VZaSP sv. Albety Bratislava.
Stanislava Kováèová, Martin Valenta: Vliv konformity na posuzování tváøí osob
opaèného pohlaví. - PÚ FF MU Brno
Nasledujúci deò 5. 4. 2011, dopoludòají blok vyplnili prezentáciami svojich
víazných prác tudenti magisterského túdia, s týmto zameraním:
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Martin Marko: Keï mysleniu chýbajú zdroje: Analýza analytického a vh¾adového
myslenia prostredníctvom rieenia problémov. - KP FIF UK Bratislava.
Katarína Koíková: Aspekty neuvedomovanej percepcie v procese rozhodovania. 
KPV FSVaZ UKF Nitra.
Lenka rámková: Atraktivita. KP FFUP Olomouc.
Jan Stoklasa: Vyuití fuzzy matematiky pro vyhodnocování psychologických dat. 
KP FF UP Olomouc.
Daniela Haubertová: Pùsobení fyzické atraktivity na pøisuzování vlastností druhému
a vnímání jeho èinù.  KP FFUK Praha.
Agnesa Lukáèová: Subjektívna, psychická pohoda a sebahodnotenie v ranej starobe.KP FF UPJ Koice.
Popoludní sa uskutoènila porada hodnotiacej komisie. Prítomní èlenovia poroty
nemali vôbec ¾ahkú úlohu. Zamerali sa na hodnotenie 15 minútových dôkladne
pripravených prezentácií a nasledujúcich cca 5 minútových podnetných diskusií ku
kadej práci. Riadili sa kritériami hodnotenia písomných prác a ústnych prezentácií. Po
dôkladnom uváení dospeli k nasledujúcemu poradiu víazných prác:

Víazi tudentských psychologických dní 2011
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého,
Olomouc 11. - 12. 5. 2006
Víazi 11. roèníka VOK  medzinárodného kola
Bakalárska sekcia
1. miesto  Stanislava Kováèová, Martin Valenta: Vliv konformity na posuzování
tváøí osob opaèného pohlaví. - Psychologický ústav FF MU Brno.
2. miesto  Jakub Remiar: Jeden svet nestaèí. Sociálne interakcie v kontexte
masových online hier na hrdinov (MMORPG). - Katedra psychológie FIF UK
Bratislava.
2. miesto  Matú Greo: Dispozièný optimizmus/pesimizmus ako mediátor
averzie voèi riziku v procese rozhodovania. - Katedra psychologických vied
FSVaZ UKF Nitra.
3. miesto  Anna Kiová: Spokojnos s telom a predstavy o ideálnej postave
u Rómskych a Nerómskych detí mladieho kolského veku. - Katedra psychológie
FF UPJ Koice.
Magisterská sekcia
1. miesto  Katarína Koíková: Aspekty neuvedomovanej percepcie v procese
rozhodovania. - Katedra psychologických vied FSVaZ UKF Nitra.
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2. miesto  Martin Marko: Keï mysleniu chýbajú zdroje: Analýza analytického
a vh¾adového myslenia prostredníctvom rieenia problémov.- Katedra psychológie
FIF UK Bratislava.
3. miesto - Lenka rámková: Atraktivita. Katedra psychológie FFUP Olomouc.
Víazi 12. roèníka VOK - celoslovenského kola
Bakalárska sekcia
1. miesto  Jakub Remiar: Jeden svet nestaèí. Sociálne interakcie v kontexte
masových online hier na hrdinov(MMORPG). - Katedra psychológie FIF UK
Bratislava.
1. miesto  Matú Greo: Dispozièný optimizmus/pesimizmus ako mediátor
averzie voèi riziku v procese rozhodovania. - Katedra psychologických vied FSV
a Z UKF Nitra.
2. miesto  Anna Kiová: Spokojnos s telom a predstavy o ideálnej postave
u rómskych a nerómskych detí mladieho kolského veku. - Katedra psychológie
FF UPJ Koice.
Magisterská sekcia
1. miesto  Katarína Koíková: Aspekty neuvedomovanej percepcie v procese
Rozhodovania. - Katedra psychologických vied FSVaZ UKF Nitra.
2. miesto  Martin Marko: Keï mysleniu chýbajú zdroje: Analýza analytického
a vh¾adového myslenia prostredníctvom rieenia problémov. - Katedra psychológie
FIF UK Bratislava.
3. miesto  Agnesa Lukáèová: Subjektívna, psychická pohoda a sebahodnotenie
v ranej starobe. - Katedra psychológie FF UPJ Koice.
Blahoelanie patrí nielen víazom, ale aj ich konzultantkám a konzultantom. Víazi
získali hodnotné odborné publikácie a v MPD aj nemalé finanèné ocenenie. Kadý zo
súaiacich tudentov si odnáal domov diplom za aktívnu úèas a taktie odbornú
monografiu a/alebo zborník, prípadne odborný èasopis, ktoré venovali do súae
zúèastnené katedry psychológie, SPS pri SAV, ÈMPS, vydavate¾stvá Grada, Portál
a Psychoprof. Spoloèenský veèer v prvý deò rokovania obohatili svojím zaujímavým
divadelným vystúpením telesne postihnuté deti. Poïakovanie patrí aj vedeniu Katedry
psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého a Regionálneho centra mesta
Olomouc za poskytnutie ve¾mi pekných priestorov na konanie konferencie a jej výborné
organizaèné zabezpeèenie. Aktívni i pasívni úèastníci hodnotili konferenciu pozitívne,
vyjadrovali ve¾kú spokojnos s jej priebehom a zabezpeèením. To najcennejie, èo si
odnáali vetci prítomní boli predovetkým nové poznatky a skúsenosti, nadviazané
kontakty a neopakovate¾ná príjemná atmosféra. Na nej sa podie¾alo ve¾kou mierou
publikom pozostávajúce z poslucháèov katedier psychológie a ich uèite¾ov, a
predovetkým organizaèný tím pod vedením PhDr. Soni Lemrovej, Ph.D. a PhDr. Martina
Doleja, PhD. Srdeèná vïaka.
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Záver

Na 1. roèníku tudentských psychologických dní 25.  26. 4. 2001 v Bratislave si
väèina zo 150 úèastníkov priala, aby sa táto akcia stala postupne tradíciou. Mali na
mysli nieèo podobné, ako sú kadoroèné Psychologické dni organizované Slovenskou
psychologickou spoloènosou pri SAV a Èeskomoravskou psychologickou
spoloènosou. V roku 2001 sa po výbere najlepích prác na jednotlivých katedrách stretlo
30 víazov, autorov dvadsiatich piatich prác, zo iestich katedier psychológie vysokých
kôl zo Slovenska (Bratislava, Trnava  2 katedry, Nitra, Banská Bystrica, Preov)
a z troch katedier psychológie vysokých kôl z Èeska (Praha  2 katedry, Olomouc),
aby poèas dvoch dní, v tvorivej atmosfére prezentovali výsledky svojich odborných tém
a diskutovali o psychologických aspektoch kvality ivota. Túto ve¾mi zaujímavú
konferenciu zorganizovali Slovenská psychologická spoloènos pri SAV
a Èeskomoravská psychologická spoloènos, v spolupráci s Katedrou psychológie FIF
UK v Bratislave a Iuventou ako Celotátne kolo tudentskej vedeckej odbornej èinnosti
víazov katedier psychológie vysokých kôl zo Slovenskej republiky, s úèasou katedier
psychológie vysokých kôl z Èeskej republiky. Túba úèastníkov prvej medzinárodnej
tudentskej vedeckej konferencie sa postupne napåòa. Akcia sa u stáva tradíciou v
podobe pravidelného kadoroèného organizovania tudentských psychologických dní
s úèasou tudentov z katedier psychológie jednotlivých vysokých kôl na Slovensku,
Morave a v Èechách.
Mária Bratská
gestorka PD za SPS pri SAV

tudenti uèite¾stva psychológie prekrstili nemecké mesto na
Dortwundt
Slovná hraèka spájajúca názov mesta Dortmund a meno zakladate¾a modernej
psychológie Wilhelma Wundta bola len jedným z mnohých kreatívnych výstupov
Jarnej koly uèite¾stva psychológie zameranej na nové médiá v kolskom prostredí.
Jarná kola uèite¾stva psychológie s podtitulom Nové médiá v triede  hrozba
alebo príleitos? prebehla od 21. do 25. marca 2011 v nemeckom Dortmunde.
Okrem miestnych tudentov sa jej na pozvanie nemeckej strany zúèastnilo aj 10
tudentiek a tudentov Katedry psychológie a patopsychológie Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí tudujú uèite¾stvo psychológie
v kombinácii s ïalím predmetom. Jazykom podujatia bola angliètina. Akcia vo¾ne
nadväzovala na konferenciu Uèenie psychológie v Európe mimo univerzity:
Vzájomná výmena postupov odporúèanej praxe a uèenie sa od expertov (Teaching
Psychology in Europe Beyond University: Sharing good practice - learn from
experts!), ktorú Európska federácia asociácií uèite¾ov psychológie (European
Federation of Psychology Teachers Associations, EFPTA) usporiadala v apríli 2010
v Bratislave.
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Jarnú kolu uèite¾stva psychológie organizovala Teschnische Universtität
Dortmund. Aj keï názov tejto akademickej intitúcie nevyvoláva okamité asociácie
s humanitnými vedami, jej súèasou je aj Fakulta spoloèenských vied a teológie
a v rámci nej Intitút psychológie, kde tudujú budúci uèitelia a uèite¾ky psychológie.
Zameranie tudijného odboru na uèite¾stvo psychológie je v rámci Nemecka jedineèné
a asi najviac sa pribliuje spôsobu výuèby tohto odboru na slovenských pedagogických
fakultách. Iniciátor jarnej koly a súèasne prodekan fakulty Udo Kittler na tejto
univerzite v minulosti obhájil prvú nemeckú dizertaènú prácu venovanú didaktike
psychológie, a uèite¾stvo psychológie sa následne stalo jeho celoivotnou váòou.
Okrem toho je aj tajomníkom Európskej federácie asociácií uèite¾ov psychológie
(European Federation of Psychology Teachers Associations, EFPTA), ktorá zdruuje
národné asociácie uèiteliek a uèite¾ov psychológie v rôznych krajinách EÚ.
V prvý deò jarnej koly zazneli úvodné referáty. Hostite¾ Udo Kittler prezentoval
príspevok pod názvom Uèenie psychológie pod strechou didaktiky  po kreatívnom
úvode zostavenom z koláe textov Aldousa Huxleyho a Georgea Orwella predstavil
nieko¾ko zásad vyuèovania psychológie, a okrem iného navrhol vytvorenie spoloèného
európskeho kurikula pre vyuèovanie psychológie na pred-univerzitnej a bakalárskej
úrovni. Ïalej vystúpil Rado Masaryk, ktorý v príspevku nazvanom Nové médiá
v triede: Schody do neba èi cesta do pekla? hovoril o histórii, súèasnosti aj
budúcnosti vyuívania nových médií v kolskom prostredí, a nastolil nieko¾ko
provokatívnych mylienok v súvislosti s prítomnosou moderných komunikaèných
technológií v pedagogickom procese. V poslednom z trojice úvodných príspevkov
s názvom Èasy sa menia sa islandská psychologièka Harpa Hafsteinsdóttir venovala
spôsobom, akými uèite¾ky a uèitelia pouívajú nové médiá s cie¾om obohati
pedagogický proces; súèasou jej príspevku bola aj pozoruhodná reflexia vlastnej
skúsenosti s prácou s novými médiami. Ako sme sa presvedèili u na minuloroènej
bratislavskej konferencii, skúsenosti islandských uèiteliek a uèite¾ov psychológie bývajú
ve¾mi inpiratívne. Ich kolský systém sa toti vyznaèuje rozsiahlym vyuèovaním
psychologických predmetov v sekundárnom vzdelávaní a väèina islandských stredných
kôl ponúka irokú kálu povinných aj volite¾ných predmetov z náho odboru.
V nasledujúcich dòoch jarnej koly zazneli ïalie referáty od tyroch uèite¾ov jarnej
koly. Harpa Hafsteinsdóttir napríklad prezentovala svoje skúsenosti s vyuèovaním
predmetu pozitívna psychológia na Menntaskólinn við Hamrahlíð so peciálnym
zameraním na vyuívanie nových médií. Jej islandský kolega Kristján Guðmundsson
referoval o skúsenostiach s prácou s filmami vo svojich kurzoch psychológie - hovoril
napríklad o psychológii hororov alebo o tom, ako na hodinách psychológie analyzuje
truktúru deja èi postavy filmov. Zároveò reflektoval pozitíva a negatíva takéhoto prístupu
k uèeniu psychológie. V príspevku venovanom forenznej psychológii analyzoval
psychológiu masových vrahov, napokon sa oproti Harpe s humorom vymedzil ako
predstavite¾ negatívnej psychológie. Rado Masaryk prezentoval výsledky výskumu
slovenského projektu Notebook pre kadého iaka a diskutoval na tému nároènosti
metodického uchopenia skúmania efektov nových médií v kolskom prostredí. Na zvlátne
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poiadanie organizátorov predniesol prednáku na tému mýtov v psychológii. tvrtý
prednáajúci Joe Cocker  jedna zo zakladajúcich postáv uèite¾stva psychológie vo
Ve¾kej Británii a menovec slávnejieho hudobníka  referoval o postoji súèasných
adolescentov k obrazu vlastného tela, o psychológii osobného vzh¾adu a o úlohe médií
pri formovaní sebaobrazu. V rámci podveèerných prednáok na vo¾nú tému sa vak Joe
venoval aj Darwinovi a evolúcii èloveka - èi otázke, ako by mali uèitelia na svojich
hodinách uchopi citlivé témy ako napríklad otázky súvisiace s drogami, sexualitou èi
poruchami príjmu potravy.
Prednáajúci a prednáajúca jarnej koly okrem svojich príspevkov viedli aj popoludòajie
pracovné dielne, kde nemeckí a slovenskí tudenti a tudentky intenzívne pracovali na rôznych
otázkach súvisiacich s vyuívaním nových médií v pedagogickom procese.
Posledný deò bol takmer celý v réii tudentov a tudentiek. Prezentovali odpovede
na základné otázky jarnej koly a svoje návrhy na monosti vyuitia nových médií
v pedagogickom procese. Slovenskí hostia zároveò prezentovali systém prípravy budúcich
uèiteliek a uèite¾ov psychológie v naej krajine.
Celkovo bola jarná kola ve¾kým prínosom  z poh¾adu rozvíjania zahraniènej
spolupráce, z poh¾adu rozirovania medzinárodnej podpory pre zahàòanie psychológie
do uèebných plánov stredných kôl, ale aj z poh¾adu nasto¾ovania otázok súvisiacich
s aktuálnou témou nových médií v kolskom prostredí.
Ïalie informácie o uèite¾stve psychológie sú k dispozícii na webovej stránke
Európskej federácie asociácií uèite¾ov psychológie (European Federation of
Psychology Teachers Associations, EFPTA) na adrese www.efpta.org. Na tejto stránke
by mali by èasom k dispozícii aj podklady k prezentáciám z jarnej koly. Slovensko vo
federácii zastupuje Lenka Sokolová z Katedry psychológie a patopsychológie
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Radomír Masaryk

Stretnutie absolventov na Katedre psychológie FIF UK v Bratislave
Dòa 4. 12. 2010 sa na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave uskutoènila v poradí u trvtá Absolventská sobota (ïalej AS).
Èlenovia katedry pod vedením PhDr. Martina Jakubka, PhD. zorganizovali (slovami
iniciátora mylienky a hlavného organizátora) odborné a spoloèenské podujatie s
neodkriepite¾ným vzdelávacím podtextom, urèené výhradne pre absolventov túdia
psychológie na FIF UK v Bratislave prvýkrát v kolskom roku 2008/2009.
Predvianoènú AS otvoril milým príhovorom vedúci Katedry psychológie FIF UK
doc. PhDr. Igor Brezina, PhD. Pri tejto príleitosti informoval dávno i nedávno
otitulovaných odchovancov katedry o nových skutoènostiach týkajúcich sa túdia na
katedre v súèasnosti  napríklad aj o vylepenom laboratóriu kognitívnych procesov.
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PhDr. M. Jakubek, PhD. po úvodnom slove predstavil prvú z troch prednáajúcich PhDr. Evu Pisárovú, s ktorou ho spája spoloèné túdium a dvojnásobné víazstvo na
èeskoslovenskom kole VOK. PhDr. Pisárová v úvode svojho príspevku Dobré a zlé v
práci klinického psychológa porozprávala o svojich pracovných zaèiatkoch na
psychiatrii v Nitre a s úctou spomenula prof. G. Dobrotku, CSc., ktorý ju uèil pracova
s projektívnymi technikami. Najzaujímavejia èas prednáky bola priam hororová
kazuistika, ktorú vybrala prednáajúca ako extrémny príklad zo svojej
psychoterapeutickej praxe, a ktorý ako poznamenala, ju nauèil pokore. Ilo o klientku
s hraniènou poruchou osobnosti, ktorá v terapii stupòovala svoje nároky na èas
a pozornos terapeutky (navtívila ju aj doma, fotografovala ju, nosila jej darèeky),
nakoniec jej agresívne správanie vyvrcholilo podpálením bytu terapeutky. PhDr. E.
Pisárová hovorila aj o výhodách a nevýhodách súkromnej praxe. Z nevýhod zdôraznila
nedostatok kontaktu s kolegami a chýbanie neformálnych konzultácií s inými terapeutmi.
Druhá prednáajúca PhDr. Milica Schraggeová, PhD., ktorá pôsobí na Katedre
psychológie FIF UK, sa vo svojom príspevku Práca, nezamestnanos, osobnos
venovala aktuálnej téme nezamestnanosti. Informovala o pozoruhodných skutoènostiach
 napríklad o tom, e na rozdiel od minulosti (obdobie po roku 1998) si dnes
nezamestnanos nevyberá - teda týka sa ¾udí rozlièného veku a vzdelania. Doèasný
charakter súèasných zamestnaní viedol pod¾a PhDr. M.. Schraggeovej, CSc. k meniemu
rozdielu v statuse medzi zamestnanými a tými, ktorí sú toho èasu nezamestnaní.
Prednáajúca sa zaoberala aj pracovnou identitou èloveka a vplyvom nezamestnanosti
na psychické a fyzické zdravie èloveka. Hovorila aj o nových trendoch smerujúcich ku
kvalitatívnemu výskumu problematiky nezamestnanosti.
Po obedòajej prestávke nastúpil ïalí úspený absolvent Mgr. Luká Bako s príspevkom
Dobré a zlé v práci konzultanta v oblasti business psychológie. Príalivos prednáky
spoèívala (okrem charizmy prednáajúceho) v autentickosti rozprávania  business konzultant
ve¾mi otvorene hovoril o svojich záitkoch a priebehu svojej kariéry. Nezabudol spomenú
úskalia tejto práce (napríklad to, e sa vynaloená námaha nemusí vyplati, èo v prípade
recruitingu vedie ku krátkej ivotnosti recruitera), ale poukázal aj na finaènú výhodnos
takéhoto povolania. Mgr. Bako priblíil aj najnovie trendy v oblasti tréningu a rozvoja
v tejto oblasti, ako aj konzultácií, kde v súèasnosti vedie 360 - stupòový feedback (teda
zamestnanca hodnotia jeho nadriadení, podriadení a aj tí, ktorí sú na jeho úrovni)
a zamestnávanie interných konzultantov (uplatnenie pre psychológov!). Prednáajúci
sa venoval aj ïalím pútavým oblastiam, napríklad kouèingu.
Vetky tri príspevky vyvolali bohatú diskusiu pokraèujúcu v kuloároch, èím priniesli
tým, èo sa jej zúèastnili, vh¾ad do rôznych oblastí psychologickej praxe. Hoci názory
a skúsenosti prítomných absolventov boli rôzne, na jednom sa zhodli vetci  teíme sa
na ïaliu absolventskú sobotu a pozývame aj ïalích absolventov, ktorí sa týchto stretnutí
ete nestihli zúèastni!
¼ubomíra Stanková
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Absolventi psychológie sa na Trnavskú univerzitu radi vracajú
Potvrdil to aj 8. roèník Konferencie absolventov, doktorandov a tudentov Katedry
psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na ktorom sa 15. 10. 2010
zilo okolo 130 úèastníkov.
Tento roèník bol bohatý nielen hojnou úèasou a mnostvom diskutovaných tém,
ale aj dôvodmi na oslavu. Rok 2010 bol toti nielen rokom osláv 300. výroèia Trnavskej
novény a 375.výroèia zaloenia starobylej Universitas Tyrnaviensis, ale aj rokom
významného ivotného jubilea pána profesora Jána Gráca, DrSc. (*1930). Práve pán
profesor Grác je iniciátorom projektu kadoroèných stretnutí absolventov Katedry
psychológie FF TU so svojimi pedagógmi, ktorý sa zo skromných zaèiatkov v roku
2002 úspene rozrástol a do súèasnej podoby.
Vedecký výbor konferencie, ktorý tvorili prof. Adam Biela, prof. Ján Grác a doc.
Eva Nanitová, ocenil pestros predstavených tém týkajúcich sa práce i odborných a
vedeckých aktivít prezentujúcich. Dvadsatri aktívnych úèastníkov z radov absolventov
pôsobiacich v praxi, doktorandov i èerstvých absolventov Katedry psychológie vystúpilo
v rámci tyroch sekcií: Stres a psychosociálne aspekty choroby a lieèby; Krízová
intervencia, záaové situácie; Hodnoty, spokojnos, subjektívna pohoda; Nadanie,
percepcia, deti so peciálnymi potrebami. Po kadej sekcii nasledovala diskusia.
Elektronický zborník príspevkov spolu s podrobnejím rozpisom programu a
fotografiami z konferencie je moné nájs na www.truni.sk/ff/psychologia v èasti
Aktivity katedry. Do ïalích roèníkov plánujeme zapoji i tudentov bakalárskeho
túdia s prezentáciami posterov, ako aj terajích absolventov, prezradila vízie do budúcna
doc. Eva Klèovanská, ktorá zodpovedala za prípravu konferencie po organizaènej stránke.
Súdiac pod¾a pozitívnych ohlasov úèastníkov, konferencia splnila svoj úèel  poskytla
priestor pre ¾udské aj odborné stretnutia tudentov, absolventov i pedagógov, priestor
pre obohatenie sa mylienkami, podnetmi a spätnou väzbou od kolegov. Bohaté
zastúpenie prezentácií skúseností z praxe umonilo tudentom reflektova dôleitos
akademického vzdelávania, ako aj úskalia a bohatstvo profesie, pre ktorú sa rozhodli.
Albeta Hulmanová
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KONFERENCIE, KURZY, VÝCVIKY
Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV v spolupráci so Sekciou zdravia Ministerstva
zdravotníctva SR

Vás pozývajú na

6. Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou úèasou

Psychológia zdravia 2011
Uskutoèní sa dòa 11. mája 2011, t.j. v stredu, od 9.oo hod.
v Kongresovej sále MZ SR, Limbová 2, Bratislava-Kramáre
Záujemcovia o aktívnu úèas sa môu prihlási na niie uvedenej adrese do
30. apríla 2011
Tematické okruhy:
1. Kam smeruje psychológia zdravia ?
2. Výskum
3. Varia

Tešíme sa na stretnutie s Vami
Organizaèný výbor

Kontaktná adresa: PhDr. D. Selko, CSc., MPH
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Tel: 02/59320 237 resp. 02/32321 237;
e-mail: selko@nusch.sk
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Pozvánka

ADLEROVSKÉ LETNÉ STRETNUTIA
7. roèník
Tohtoroèná téma: Metódy analýzy ivotného týlu
Termín: 2.  5. júl 2011 (zaèiatok v sobotu 2. 7. o 15.00, ukonèenie v utorok 5. 7. o 13.00)
Miesto: Centrum vzdelávania Beluské Slatiny
Podujatiu udelila Slovenská komora psychológov 24 kreditov.
Akcia je urèená pre vetkých záujemcov o adlerovskú individuálnu psychológiu, ktorí majú
záujem najmä o praktické vzdelávanie v psychoterapii.
Pre zaèiatoèníkov môe by ochutnávkou spôsobov práce adlerovských terapeutov, domácich
a zahranièných;
Pre pokroèilých i absolventov výcvikov slúi na obnovovanie si vedomostí;
Pre vetkých je príleitosou na priate¾ské stretnutia i nadväzovanie uitoèných odborných
kontaktov.
Medzinárodným lektorom je tento rok Dr. Alain Drimmer z Francúzska. Dr. Drimmer
tudoval klinickú a experimentálnu psychológiu na Roosvelt University v Chicagu. Neskôr
tudoval v Intitúte Alfreda Adlera individuálnu terapiu, psychodynamickú diagnostiku,
rodinné poradenstvo a arteterapiu, na Oxford University získal DEA v sociálnej psychológii
a diplom DESS z klinickej psychológie a testovania na Univerzite Sorbonne v Paríi.
Má vlastnú klinickú prax v Paríi, zaoberá sa adlerovskou krátkodobou a dlhodobou terapiou
u dospelých a tie rodinnou a párovou terapiou. Realizuje supervíziu a výcviky v poradenstve,
¾udských zdrojoch, prevencii násilia a HIV prevencii.
Tézy podujatia:
• Prednáka O zmysle ivota
• 3 demontrácie a následne tri analýzy raných spomienok
• Práca so snami
• Reformulácia citov
• Supervízia prípadových túdií.
Ako kadoroène, i tentokrát je pripravený program pred deti od 9 rokov a stariu mláde vo
forme kampu a mladí úèastníci budú ma monos s lektorom absolvova aj kurzy v oblasti
osobného rastu.
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Organizaèné informácie
Miesto konania:
Centrum vzdelávania Beluské Slatiny ** sa nachádza v prekrásnom prostredí Povaia v
okrese Púchov, za obcou Belua. V objekte je tenisový kurt, volejbalové, basketbalové
a trávnaté ihrisko, petangue, malý bazén, biliard i stolný tenis.
Úèastnícke poplatky:
• dospelý úèastník, ktorý uhradí poplatok do 30. 4. 2011  90 
• dospelý úèastník, ktorý uhradí poplatok po 30. 4. 2011  110 
• + doplatok 8  u tých, ktorí si elajú získa kredity
• diea a adolescent v programe  40 
Strava a ubytovanie:
• jednolôková izba/noc: 13,28 ; dvojlôková: 23,24 ; prístelka: 8,30 
• strava: 10 /plná penzia/deò; diea: 7 
• hradia sa na mieste po skonèení podujatia.
Prihlási sa môete tak, e zalete prihláku na: adler.sk@gmail.com a zaplatíte úèastnícky
poplatok na è. ú.: 2927831001/1100. Riadne prihlásení úèastníci dostanú vyrozumenie
o zaevidovaní ich prihláok a presný program podujatia. Úèastnícky poplatok je nevratný,
nako¾ko sa ním hradia výdavky na lektora a storno poplatky hotelu pri absencii nahlásenej
úèasti.
Iné
Odborný a spoloèenský program podujatia je urèený len pre úèastníkov, ktorí riadne uhradili
poplatok. Upozoròujeme, e Adlerovské letné stretnutia nie sú miestom na poskytovanie
psychoterapeutickej pomoci, ani privátnych odborných konzultácií. Vetci ste vak srdeène
vítaní v skupinových diskusných fórach.
Kontakt na organizátora:
ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLOÈNOS, Bratislava
Odborná garantka: Daniela Èechová
Mobil: 0905 269 537
Mail: adler.sk@gmail.com
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Psychologický ústav Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity
v Brnì
a

Katedra psychológie Filozofickej fakulty
Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnavì
poøádají mezinárodní konferenci

KONDÁÙV DEN 2011
dne 16.5.2011 v aule Filozofické fakulty MU v Brnì, ul. Arne Nováka 1
Konference Kondáùv den nabízí tématicky iroce otevøené pracovní setkání
odborníkù z rùzných oblastí teoretické i aplikované psychologie. Byla zaloena
v Trnavì s úctou k odkazu prof. PhDr. O. Kondáe, DrSc, který stál u zrodu tamìjí
katedry psychologie. Letoní ji estý roèník poøádá spolupracující Psychologický
ústav FF MU v Brnì.
Pøihlásit mùete ústní prezentaci v trvání max. 15 min, nebo poster.
Vyplnìnou pøihláku, prosíme, zalete do 30. 4. 2011 na mail:
dosedlova@mail.muni.cz.
Na setkání s Vámi se za Psychologický ústav FF MU v Brnì tìí
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.,
koordinátorka akce
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SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SPOLOÈNOS
a
ÈESKOMORAVSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SPOLEÈNOST

Vás pozývajú na

29. Psychologické dni

Cesty k múdrosti
Venované ivotnému jubileu Prof. PhDr. Imricha Ruisela, DrSc.

Bratislava, 5.  6. september 2011
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
Tematické zameranie psychologických dní umoòuje reflektova najnovie výskumné trendy
v rôznych oblastiach psychológie. Výbor SPS pri SAV pozýva vetky kolegyne a kolegov
najmä s príspevkami, ktoré sa budú zameriava na analýzu súèasných trendov výskumu na
uvedenú tému u nás i vo svete. Ako po iné roky, mono prihlási príspevky a postery aj na iné
témy zo psychologickej praxe a teórie.
Konferencia je organizovaná pri príl eitosti 70. narodenín Prof. PhDr. Imricha Ruisela,
DrSc., významného predstavite¾a slovenskej psychológie, vedca roka a dlhoroèného riadite¾a
Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislave.
Registrácia
Registrácia úèastníkov na konferenciu sa bude realizova výluène cez on-line internetový
formulár, ktorý je dostupný na stránke Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV
www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk , pod odkazom Psychologick é dni 2011.
Termín online prihlásenia vrátane podania abstraktu pre aktívnych úèastníkov je 15.
jún 2011. Po tomto termíne nebudú môc by prihláky akceptované.
Konferenèný poplatok
Pre èlenov SPS pri SAV a ÈMPS je konferenèný poplatok 25 Eur (pri prezen tácii sa treba
preukáza dokladom o zaplatení èlenského príspevku za rok 2011) . Pre ostatných úèastníkov
je konferenèný poplatok 40 Eur. Konferenèný poplatok treba uhradi v hotovosti pri
registrácii a slúi na pokrytie organizaèných nákladov podujatia a vydanie zborníka
príspevkov z konferencie.
Dôchodcovia a tudenti môu plati zníenú sumu 5 Euro, avak bez nároku na zborník
z konferencie. V prípade záujmu o zborník, treba uhradi konferenèný poplatok v plnej výke.
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Ubytovanie
Organizátori podujatia nezabezpeèujú ubytovanie úèastníkom. Kadý úèastník si ubytovanie
rezervuje individuálne. Zoznam ubytovacích zariadení rôznej cenovej hladiny je dostupný
napr. na stránke www.visit.bratislava.sk.
Priebené informácie o konferencii budú zverejòované na stránke Slovenskej psychologickej
spoloènosti pri SAV www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk, pod odkazom
Psychologické dni 2011. Prípadné ïalie otázky môete adresova na e-mailovú adresu SPS
pri SAV sps@savba.sk.

Pokyny pre aktívnych úèastníkov 29. Psychologických dní 20011
1. Ústna prezentácia  maximálny èas prezentovania je 15 minút, vrátane diskusie.
2. Postery  maximálny rozmer posteru je 90 x 120 cm. Prezentácia posterov sa uskutoèní
poèas posterovej sekcie. Povinnosou kadého prezentujúceho autora je by prítomný pri
svojom posterovom príspevku poèas celého priebehu sekcie. Neprítomnos autora sa
povauje za neodprezentovanie príspevku a takýto príspevok nebude publikovaný v zborníku.

Pokyny pre príspevky do zborníka z 29. Psychologických dní 2011
Príspevok musí by napísaný typom Times New Roman v rozsahu maximálne 5 strán
naformátovaných v tejto forme:
1. Názov  ve¾kými písmenami, bold, ve¾kos písma 14.
2. Autor/i  priezvisko s ve¾kými písmenami, krstné meno/á s ve¾kými zaèiatoènými
písmenami, bold, ve¾kos písma 12.
3. Za menom autora/ov uvies adresu pracoviska aj e-mailovú adresu.
4. Text príspevku  ve¾kos písma 12, riadkovanie1.5, okraje 2.5 cm zo vetkých strán,
nezarovnáva text sprava.
5. Kadý príspevok, v ktorom je citovaný zdroj informácie, musí ma aj zoznam
pouitej literatúry pod¾a normy (nie je moné na konci príspevku uvádza napr.
literatúra je u autora a pod.).
6. Vetky informácie sú priebene dostupné na
www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk.
Príklad:

AKO POMÔC PSYCHOLÓGOM V RANOM KAPITALIZME
Rudolf MRKVIÈKA

Ústav pre lepí rozvoj èloveka, Dolná 18, 425 87 Sabinov, e-mail: mrkvicka@slovakia.sk
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Katedra psychológie PF UMB
a Slovenská psychologická spoloènos pri SAV
spolu s

Katedrou psychologie a patopsychologie PF UP Olomouc
Katedrou pedagogické a kolní psychologie PF Ostravské univerzity
Katedrou vìd o výchovì FF Univerzity Pardubice

Si Vás dovo¾ujú pozva na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie
a poradenstva VII.

ktorá sa koná pri príleitosti 20. výroèia zaloenia samostatnej Katedry psychológie
Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

17.-18.10.2011
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Cie¾ a odborné zameranie konferencie
Cie¾om konferencie je prezentova výsledky vedy a výskumu z oblasti pedagogiky,
psychológie a poradenstva, poukáza na závané problémy súèasnosti objavujúce
sa v oblasti pomáhajúcich profesií pri práci s ¾uïmi rôzneho veku.
Cie¾om konferencie je taktie podpori aktívnu spoluprácu vedeckých pracovníkov
z rôznych fakúlt zo Slovenskej republiky a zahranièia.

Vedecký výbor konferencie
prof. PhDr. Soòa Kariková, PhD.
(Pedagogická fakulta UMB, SLOVENSKO )
Doc. Dr. Wojciech Maliszewsky
(KPSW, Bydgoszcz, PO¼SKO)
Doc. PhDr. Jitka Oravcová, PhD.
(Pedagogická fakulta UMB, SLOVENSKO )
Doc. PhDr. Alena Petrová, CSc.
(Pedagogická fakulta UP, ÈESKÁ REPUBLIKA)
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
(Filozofická fakulta UP, ÈESKÁ REPUBLIKA)
Doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.
(Pedagogická fakulta UMB, SLOVENSKO )
Doc. PhDr. Jitka imíèková-Æíková, CSc.
(Pedagogická fakulta OU, ÈESKÁ REPUBLIKA)

Organizaèný výbor konferencie
Mgr. Lenka Kuèeráková
PaedDr. Lucia Paková, PhD.
Mgr. Michaela Vaòová
PhDr. Zlata Vaaová, PhD.
PhDr. Beata itniaková-Gurgová, PhD.

Organizaèné pokyny
Prihláka
Vyplni a odosla záväznú prihláku s abstraktom príspevku 30. 4. 2011
(max. 10 riadkov) v slovenskom, èeskom, anglickom alebo po¾skom
jazyku na e-mailovú adresu: bgurgova@pdf.umb.sk
Fill the application with abstract in Slovak, or Czech, or English or
Polish language and send to: bgurgova@pdf.umb.sk
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Príspevky
Aktívnym úèastníkom ponúkame dve monosti publikovania:
A)

publikova túdiu v rozsahu 1AH (20-25s, 36-40000 znakov), ktorá bude ako
kapitola zaradená do monografie.
V tomto prípade je potrebné:
- tematicky orientova túdiu na tému iak v kontexte psychológie, poradenstva
a pedagogiky,
- túdiu v kompletnej podobe odosla v termíne do 20.6.2011 na e-mailovú adresu:
bgurgova@pdf.umb.sk,
- spolu s odoslaním túdie uhradi na niie uvedený úèet konferenèný poplatok vo
výke 50 Eur (potvrdenie o uskutoènení platby zasla spolu so túdiou)
- pri splnení týchto podmienok dostane úèastník v èase konania konferencie
monografiu s vlastnou kapitolou

B)

publikova príspevok v konferenènom zborníku, ktorý bude vydaný po ukonèení
konferencie. V tomto prípade je potrebné:
- tematická orientácia túdie nie je obmedzená (v intenciách zamerania
konferencie),
- maximálny rozsah túdie je 12 normostrán, vrátane bibliografie.
- rozsah iadame striktne dodra a príspevok zasla do 15.9.2011
- úèastnícky poplatok vo výke 50 Eur je moné uhradi vopred na niie uvedený
úèet alebo osobne na zaèiatku konania konferencie

Svoje zámery oh¾adne publikovania príspevku vyznaète prosím na prihláke
a odolite do 30.4.2011 na e-mail : bgurgova@pdf.umb.sk
Prezentácia príspevkov
Príspevky budú prezentované úèastníkmi konferencie vo forme prednáky (s monosou
prezentácie v PowerPointe; v rozsahu cca. 10 minút, bez oh¾adu na formu publikácie), mimo
príspevkov prezentovaných v pléne.

Technické zabezpeèenie
K dispozícii bude dataprojektor a PC.

Poiadavky na príspevky
Aby mohol by príspevok publikovaný v zborníku èi monografii, je potrebné ho spracova
v súlade s priloenými pokynmi. Príspevok musí spåòa poiadavky na vedeckú alebo odbornú
publikáciu. Príspevky môu by publikované v slovenskom, èeskom, po¾skom alebo anglickom
jazyku. Bliie pokyny pre úpravu príspevku sú v závere pozvánky.
PRÍSPEVKY, KTORÉ NEBUDÚ UPRAVENÉ POD¼A NIIE UVEDENÝCH POKYNOV
A DODANÉ V STANOVENOM TERMÍNE PRÍPADNE BUDÚ PRESAHOVA STANOVENÝ
ROZSAH, V ZBORNÍKU UVEREJNENÉ NEBUDÚ!
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Miesto konania konferencie
Konferencia sa uskutoèní v priestoroch hotela DIXON v Banskej Bystrici, vermova 32.
http://www.dixon.sk/index_sk.html

Ubytovanie
Ubytovanie i stravovanie si hradia i zabezpeèujú úèastníci individuálne.
Ubytovanie si zabezpeèujú úèastníci konferencie samostatne a je moné si ho zabezpeèi
priamo v hoteli, kde bude prebieha konferencia http://www.dixon.sk/index_sk.html, prípadne
vyui tieto zariadenia:
D Tajovského 40, Banská Bystrica, p. Dieneová, t.è. 048-446 7619
darina.dienesova@umb.sk
D Komenského 20, Banská Bystrica, p. Vaøeková  rezervácia mailom
ruzena.varekova@umb.sk
Hotely a penzióny v Banskej Bystrici a v okolí
http://www.mesto.travelguide.sk/banska_bystrica/

Doprava
Zo elezniènej stanice (neïaleko je aj autobusová stanica): linka è. 1, 11 - smer Rooseveltova
nemocnica, (11.) zastávka  pláové kúpalisko

Konferenèné poplatky

50  - v hotovosti pri prezentácii, alebo
50  - prevodom na úèet (organizaèné náklady + zborník, ktorý bude po vydaní doruèený, alebo
monografia s publikovaným príspevkom autora priamo pri prezentácii + spoloèenský veèer).

Vloné je v prípade publikovania v monografii potrebné uhradi najneskôr
do 20.6.2011, v prípade publikovania v konferenènom zborníku a bezhotovostnej platby je
potrebné úèastnícky poplatok uhradi do 15.9. 2011 na niie uvedené èíslo úètu (prosím
nezabudnite uvies VS a Vae meno, bez ktorých nevieme následne identifikova platbu
a nevyhneme sa tak moným komplikáciám)
Klient:
Názov úètu:
IÈO:
DIÈ:
Èíslo úètu:
Variabilný symbol:
Regis.è. DPH:
SWIFT kód:
IBAN kód:
Názov banky:
Mena úètu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta - POÈ Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
30 232 295
202 110 9211
000000-7000095806/8180
2/2011
SK2021109211
SPSRSKBA
SK6381800000007000095806
tátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
EUR

DÔLEITÉ DÁTUMY
ODOSLANIE PRIHLÁKY ...............................................................do 30.4. 2011
PUBLIKOVANIE TÚDIE V MONOGRAFII konferenèný poplatok i zaslanie
túdie i potvrdenia o úhrade vloného ..........................................do 20.6.2011
PUBLIKOVANIE V KONFERENÈNOM ZBORNÍKU konferenèný poplatok
(v prípade bezhotovostného prevodu) i zaslanie príspevku .......do 15.9.2011
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Filozofická fakulta
Univerzita Komenského Bratislava
Katedra psychológie
Vás srdeène pozýva na medzinárodnú konferenciu

Osobnos v kontexte
kognícií, emocionality a motivácií III,
ktorá sa uskutoèní v termíne

23. a 24. novembra 2011 v Bratislave.
Cie¾om konferencie je výmena skúseností medzi odborníkmi v oblasti teórií, základného
a aplikovaného psychologického výskumu, prepájanie teórie a praxe z poh¾adu experimentálnych
a empirických skúseností.
Odborní garanti konferencie
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.
Miesto konania konferencie: Filozofická fakulta UK v Bratislave.
Na konferenciu je moné prihlási sa elektronicky, najneskôr do 30.6.2011 prostredníctvom
prihlasovacieho formulára, ktorý sa nachádza na stránke http://kpsych.fphil.uniba.sk/.
Príspevky na konferenciu môu ma podobu ústnej prezentácie (15 min.) alebo podobu
posteru. Odprezentované príspevky a postery budú publikované v recenzovanom zborníku
Psychologica 41. Súèasou konferencie je spoloèenský veèer.
iadame aktívnych prispievate¾ov, aby svoje príspevky do zborníka zasielali
elektronicky na adresu: konferencia.kpsych@fphil.uniba.sk priebene, najneskôr do
22.11.2011.
Program konferencie s menami úèastníkov, názvami príspevkov a èasovým harmonogramom
bude zverejnený na webových stránkach Katedry psychológie po obdraní príspevkov.
Detailnejie informácie ku konferencii nájdete na stránke: http://kpsych.fphil.uniba.sk/
Kontaktné adresy
e-mail: konferencia.kpsych@fphil.uniba.sk,
potová adresa: Katedra psychológie FiF UK
Organizaèný výbor konferencie
Gondova 2, P.O.Box 32
814 99 Bratislava
Tel./Fax: 02/59 339 418
Teíme sa na pracovné a spoloèenské stretnutie s Vami.
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44. roèník medzinárodnej letnej koly Rudolfa Dreikursa
V termíne 24. júl a 6. august 2011 sa bude vo vajèiarskom Hitzkirchu kona u 44. roèník
medzinárodnej letnej koly Rudolfa Dreikursa. Úèastníci si môu vybra z mnostva z
teórie a praxe A. Adlera a R. Dreikursa s aplikáciami v poradenstve a terapii, obchode,
kolstve, rodine, komunite a na pracovisku. Experienciálne workshopy poskytnú odborný
výcvik a príleitos pre osobný rast. Plenárne prednáky prednesú Eva Dreikurs Ferguson,
Marion Balla, Yvonne Schürer, Frank Walton a iní. Z ponuky kurzov sme vybrali napríklad:
Chápanie a facilitovanie skupinovej dynamiky (John), Intergeneraèné vzory (Balla),
Adlerovská skupinová arteterpia (Sutherland & Leigh), Sebauvedomovanie prostredníctvo
rozprávok (Heuschen), Emócie a súkromná logica (Rasmussen), Závislosti (Holder),
Kadodenné rodinné zmeny (Callus), Pouívanie mediácie pri rieení konfliktov (Burak)
a mnohé ïalie.
Kontakt: www.icassi.net alebo Daniela.Cechova@fphil.uniba.sk.

Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o èloveku po 4 rokoch
opä v Bratislave
Jedenásty roèník èesko-slovenskej konferencie s medzinárodnou úèasou
Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o èloveku prebehne od 23. do 24.
januára 2012 v priestoroch bratislavskej Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského.
História tejto konferencie je viac-menej analogická s históriou novodobého záujmu
o kvalitatívne metódy v psychológii na Slovensku a v Èechách. V rokoch 2000 a 2002
prebehli úvodné roèníky v Brne. Nasledovali dva roèníky v Olomouci (2004 a 2005),
ïalej Praha v roku 2006, opä Olomouc v roku 2007. V roku 2008 sa táto akcia prvýkrát
uskutoènila mimo územia Èeskej republiky: 21. a 22. januára prebehla na bratislavskej
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Nasledoval roèník 2009 v Olomouci,
v roku 2010 sme sa stretli v Brne, v roku 2011 opä v Olomouci. Vetky roèníky mali
spoloèný základ: vytvorili priestor pre stretnutie ¾udí, ktorí sa zaoberajú kvalitatívnym
výskumom. Predovetkým ilo o výskumníkov a výskumníèky z Èiech a Slovenska, ale
èoraz viac aj z Po¾ska, Maïarska a ïalích európskych krajín. Nasledujúca edícia
pripravovaná na rok 2012 bude u jedenástym roèníkom v poradí.
Mali sme monos sledova, ako sa v priebehu viac ne dekády existencie tohto
podujatia menila pozícia kvalitatívneho výskumu na Slovensku a v Èechách. To, èo
zakladate¾ konferencie Michal Miovský v predhovore k programu prvého roèníka oznaèil
za zatia¾ stále málo známu a na okraj odsúvanú oblas výskumu sa u niekedy
okolo roku 2005 zaèalo stáva módnym trendom  aspoò v oblasti psychológie. Oba
extrémy sú u naastie za nami, a v súèasnosti sa kvalitatívny prístup stáva integrálnou
súèasou spoloèenskovedného výskumu. Popri týchto zmenách sa menila aj konferencia.
Zo stretnutia hàstky entuziastov sa rokmi stáva èoraz známejie podujatie. Z celotátnej
sa postupne stala èesko-slovenská konferencia, neskôr pribudol prívlastok èesko32

slovenská s medzinárodnou úèasou, a je na najlepej ceste sta sa skutoène
medzinárodnou.
V roku 2008 konferencia prvýkrát opustila hranice Èeskej republiky a spolu s tradiènými
organizátormi jej tvár formovala trojica Barbara Láticová, Magda Petrjánoová a Rado
Masaryk. Podtitulom roèníka bol Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. Pozvané
prednáky predniesli Ivana Marková (University of Stirling) a Wendy Stainton Rogers (Open
University, Milton Keynes). Okrem tematických sekcií pozostával program z piatich
pozvaných sympózií, ktoré viedli Milo Kuèera, Tatiana Hièárová s Michalom Miovským,
Gabriel Bianchi, Jana Plichtová, a Vladimír Chrz. Hlavnou mylienkovou líniou boli monosti
výskumníkov v oblasti spoloèenských vied reálne ovplyvòova priestor, ktorý skúmajú  na
rozdiel od pozitivistického modelu vedca ako neutrálneho a nezainteresovaného
pozorovate¾a. Z obsahového h¾adiska sme sa usilovali poukáza na to, ako môe kvalitatívny
výskum obohacova verejný priestor a ako môu témy, ktoré rôzne záujmové skupiny vo
verejnom priestore otvárajú, slúi ako podnety pre kvalitatívny výskum. Zborník
z konferencie je k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach Katedry psychológie
a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK (http://www.fedu.uniba.sk/
index.php?id=zbornikqak2008).
Prípravy na roèník 2012 sú zatia¾ ete len v ranom tádiu. Obsahovo sa jedenásty roèník
zameria na diverzitu v sociálnych vedách. Konferenciu spolu s ïalími partnerskými
pracoviskami pripravujú Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Fakulta sociálnych
a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, a Centrum adiktológie
Psychiatrickej kliniky 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Radi by sme
opä pozvali pièkových zahranièných spíkrov a spíkerky, a ponúkli aj ob¾úbené pracovné
dielne zamerané na techniky kvalitatívneho výskumu. Dúfame, e partnerstvo s Fakultou
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského s ústavmi aplikovanej psychológie,
európskych túdií, sociálnej antropológie a verejnej politiky podporí to, èo vnímame ako
jeden z hlavných benefitov tejto série konferencií: interdisciplinárny dialóg medzi
rôznymi oblasami kvalitatívneho výskumu. Aj keï za konferenciou stoja prevane
psychológovia a psychologièky, vnímame toto podujatie ako platformu pre diskutovanie
nad rôznymi kvalitatívnymi prístupmi v rôznych oblastiach spoloèenských vied.
Takisto plánujeme pokraèova vo formáte pozvaných sympózií, aby konferencia tematicky
niekam reálne smerovala a nebola len prehliadkou toho, èo referujúci majú práve na stole.
Budeme pokraèova v posudzovaní prihlásených príspevkov cez dve anonymné recenzie
v snahe udra vysokú kvalitu. Zároveò sa vak budeme snai konferenciu èo najviac
sprístupni pasívnej èi aktívnej úèasti tudentov a tudentiek doktorandského a magisterského
túdia a íri postupy dobrej praxe v kvalitatívnom výskume.
Vetky ïalie informácie zverejníme na webových stránkach organizujúcich
a partnerských pracovísk, na webe SPS aj na webovej stránke konferencie:
www.qakonference.cz. Teíme sa na stretnutie!
Radomír Masaryk, Magda Petrjánoová, Barbara Láticová
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PREH¼AD KONFERENÈNÝCH PODUJATÍ
Vo svete
2011
May 5 - 7, 2011
6th European Congress on
Psychopathology in Childhood and
Adolescence
Bologna, Italy
Web: www.aepea2011.com
***
May 12 - 15
EUPSIRO 2011: 7th International
Conference of Applied Psychology
Timisoara, Romania
Web: www.eupsiro2011.apsib.ro/
***
May 25 - 28, 2011
XVth European Congress of Work and
Organizational Psychology
Maastricht, Netherlands
Web: www.eawop2011.org/
***
May 26 - 27, 2011
2011 NeuroPsychoEconomics
Conference
Munich, Germany
Web: http://neuroeconomicsjournal.com/front_content.php?idcat=6
***

May 26 – 29, 2011
3rd International Congress on ADHD
Berlin, Germany
Web: www.adhd-congress.org/
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***
June 2 - 5, 2011
12th European Conference on
Traumatic Stress: Human Rights &
Psychotraumatology
Vienna, Austria
Web: http://ecots2011.univie.ac.at/
***
June 23 - 26, 2011
The 9th Industrial & Organisational
Psychology Conference
Brisbane, Australia
Web: www.iopconference.com.au
***
June 26 - 30, 2011
Interamerican Congress of Psychology
(CIP-SIP)
Medellin, Colombia
Web: www.sip2011.org/
***
July 4 - 8, 2011
XIIth European Congress of
Psychology (ECP)
Istanbul, Turkey
Web: www.ecp2011.org
***
July 7 - 8, 2011
2nd Asia Pacific Rim International
Counselling Conference:
Indigenization and Multiculturalism
Hong Kong
Web: www.asiapacificrimcounselling.com

***
July 7 - 9, 2011
IARR Mini-Conference: Relationships
development, maintenance, and
dissolution
Gdansk, Poland
Web: http://
www.iarrgdansk2011.ug.edu.pl/
***

July 11 - 13, 2011
ePIC 2011, the 9th International
ePortfolio and Identity conference
London, UK
Web: www.epforum.eu/
***
July 11 – 12, 2011
6th International Conference on Child
and Adolescent Psychopathology
London, UK
Web: www.roehampton.ac.uk/
childandadolescentpsychopathology/
index.html
***
July 12 - 16, 2011
International Association for Research
in Economic Psychology Conference
Exeter, UK
Web: http://2011.iarep.org/conference

***
July 13 - 15, 2011
IX Annual World Conference for
Contextual Behavioral Science
Parma, Italy
Web: http://contextualpsychology.org/
wc9
***
July 18 - 20, 2011
32nd Stress and Anxiety Resarch
Society Conference (STAR)
Muenster, Germany
Web: www.star-society.org/html/
conferences.html
***
July 18 - 22, 2011
Sixth Biennial International
Psychology Congress
Santiago de Cuba, Cuba
Web: www.csh.uo.edu.cu/sitios_csh/
congreso_psicologia%20_2011/
index.htm
***
July 23 - 26, 2011
Second World Congress on Positive
Psychology
Philadelphia, USA
Web: http://community.ippanetwork.org/
IPPANETWORK/IPPANETWORK/
SecondWorldCongress/Default.aspx

***
July 12 – 16, 2011
EASP 2011: 16th European Association
***
of Social Psychology General Meeting
July 28 - 31, 2011
Stockholm, Sweden
Ninth Biennial Conference of the Asian
Web: www.easp2011.com/
Association of Social Psychology
Kunming, China
Web: www.ciccst.org.cn/aasp2011/
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***
July 31 - August 4, 2011
45th International Congress of the
International Society for Applied
Ethology
Indianapolis, Indiana USA
Web: www.applied-ethology.org/
isaemeetings.htm
***

August 4 - 7, 2011
119th Annual Convention of the
American Psychological Association
Washington, DC, USA
Web: www.apa.org/convention
***
August 19 - 21, 2011
5th International Attachment
Conference 2011
Oslo, Norway
Web: www.iac-oslo.no/
***
August 23 - 27, 2011
15th European Conference on
Developmental Psychology
Bergen, Norway
Web: www.ecdp2011.com
***
August 24 - 28, 2011
6th World Congress for Psychotherapy
Sydney, AUSTRALIA
Web: www.wcp2011.org
***
August 25 – 28, 2011
ICPM 2011: 21st World Congress on
Psychosomatic Medicine
Seoul, Korea
Web: http://icpm2011.org/
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***
August 31 - September 3, 2011
11th European Conference on
Psychological Assessment
(ECPA2011)
Riga, Latvia
Web: www.ecpa11.lu.lv/
***
September 1 - 3, 2011
Joint Congress of the European
Association for Mental Health in
Intellectual Disabilities and the
IASSID SIRG for Challenging
Behaviour and Mental Health
Manchester, UK
Web: www.mhid2011congress.co.uk/
***
September 9 - 10, 2011
First Annual European Congress on
Learning Disabilities
Zurich, Switzerland
Web: www.ldworldwide.org/
conferences/
conferences_ldw_annual_european_
conference_on_ld.html
***
September 20 - 24, 2011
25th Annual Conference of the
European Health Psychology Society
Crete, Greece
Web: http://www.ehps2011.com/
***
October 19 - 22, 2011
7th European Congress on Violence
in Clinical Psychiatry
Prague, Czech Republic
Web: www.oudconsultancy.nl/
prague_cfa/

***
October 19 - 21, 2011
XIX Congreso Mexicano de
Psicología
Cancún Quintana Roo, México
Web: http://psicologia.mx/
***
October 20 - 22, 2011
Kongress Essstörungen 2011/ Eating
Disorders 2011
Alpbach, Austria
Web: www.netzwerk-essstoerungen.at/
kongress11/
***
November 3 - 6, 2011
52nd Annual Meeting of the
Psychonomic Society
Seattle, Washington USA
Web: http://www.psychonomic.org/
annual-meeting.html
***
November 15 - 18, 2011
Caribbean Regional Conference of
Psychology: Psychological Science
and Wellbeing - Building Bridges
for Tomorrow
Nassau, Bahamas
Web: http://www.crcp2011.org/
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PREDSTAVUJEME
Katedra psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
jubiluje
V roku 2010 si Katedra psychológie PF UMB v Banskej Bystrici pripomenula 20.
výroèie svojho vzniku ako samostatného pracoviska Pedagogickej fakulty. Mono vak
poveda, e hoci história novodobej samostatnej katedry je relatívne krátka, jej minulos
je ove¾a dlhia. V priebehu uplynulých viac ako 50-tich rokov toti katedra opakovane
získavala a strácala svoju samostatnos, a to v úzkej nadväznosti na vývoj Katedry
pedagogiky.
U v roku 1953 sa na vtedy zriadenej Vyej kole pedagogickej v Banskej Bystrici
vyuèovali psychologické, ako aj pedagogické disciplíny, ako súèas uèite¾ského
vzdelávania. V akademickom roku 1958/59 dr. K. Katto spolu s PhDr. J. Mikleom
poloili základy samostatnej Katedry pedagogiky a psychológie (v tomto roku priiel
na katedru psychológ Július Boro), ktorá existovala aj vtedy, keï sa Vyia kola
pedagogická pretransformovala na Pedagogický intitút (rok 1959/60). Vznik
Pedagogickej fakulty 1. 9. 1964 si vyadoval aj personálne posilnenie Katedry
pedagogiky a psychológie. V tomto období na katedre pracovali piati uèitelia psychológie
- dr. J. Kròan, J. Baláia, V. Baláiová, M. Karabellyová, I. Glázerová.
V akademickom roku 1965/66 sa katedra rozèlenila na dve samostatné katedry,
Katedru pedagogiky a Katedru psychológie, ktorej vedúcim sa stal dr. J. Kròan a túto
funkciu zastával do 1.10.1971. Dva nasledovné roky (do roku 1973) viedol katedru J.
Baláia. Poèas tohto obdobia na katedru nastúpili ïalí uèitelia, dr. ¼. Januka, dr. A.
Urbanèeková, H. Niòanská. Uèitelia katedry zabezpeèovali výuèbu psychologických
disciplín v uèite¾ských túdiách, rozvíjali aj vedecko-výskumnú èinnos zameranú najmä
na problematiku osobnosti tudenta uèite¾stva, jeho motivácie pre danú profesiu. Pre
odborný rast èlenov katedry malo ve¾ký význam aj externé pôsobenie prof. L. Ïurièa,
prof. J. Kurica a dr. J. Hrubalu, zakladate¾a Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne
v Banskej Bystrici.
Rozhodnutím vedenia Pedagogickej fakulty dòa 1.10.1973 zanikla v rámci
trukturálnych zmien Katedra uèite¾stva pre roèníky 1.-5. ZD a niektorí jej èlenovia
boli priradení na Katedru psychológie. Od zaèiatku akademického roka 1973/74 tak na
Katedre psychológie vzniklo oddelenie pre prípravu uèite¾ov národnej koly, oddelenie
pre roèníky 6-9. ZD, oddelenie biológie dieaa a kolskej hygieny a oddelenie
didaktickej techniky. V tomto roku mala katedra desa èlenov (dr. J. Koday, J. Baláia,
V. Baláiová, PhDr. I. Glázerová, PhDr. ¼ .Januka, PhDr. A. Urbanèeková, M.
Kramáriková-Fleková, RNDr. K. Langstein, V. Roháriková, V. Oloch) a katedru viedol
dr. J. Koday. V ïalích rokoch pribudli na katedru noví èlenovia, èerství absolventi
odboru psychológia, resp. pedagogická psychológia M. Valihorová, S. Gnothová, V.
Salbot, G. Sabolová, J. Kro¾. Sedemdesiate roky znamenali pre Katedru psychológie
rozmach nielen v oblasti kvalifikaèného rastu uèite¾ov, ale aj v oblasti vedeckovýskumnej a publikaènej, èoho prirodzeným dôsledkom bolo i to, e Katedra psychológie
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PF získala primerané postavenie a repekt medzi katedrami psychológie na iných
vysokých kolách. Viacerí uèitelia si zvýili svoju kvalifikáciu, obhájili dizertaèné práce
(I. Glázerová, ¼. Januka, A. Urbanèeková, J. Koday), za docenta sa habilitoval vedúci
katedry J. Koday, vetci mladí odborní asistenti sa zapojili do vedeckej prípravy.
Uèitelia katedry sa pravidelne zapájali do rieenia vedecko-výskumných úloh tátneho
a rezortného plánu výskumu, v rámci ktorých sa ïalej venovali otázkam osobnosti uèite¾a
a jeho profesionálneho vývinu, vybraným otázkam psychológie práce, problematike
motivácie uèenia sa iakov Z a S, hodnotenia a klasifikácie, tvorivosti iakov. Katedra
organizovala viaceré odborné semináre v rámci fakulty, podie¾ala sa na organizácii
celoslovenských podujatí (napr. 5. celoslovenský seminár o vyuèovacích prostriedkoch
na slovenských vysokých kolách  rok 1975, Psychologické dni SPS organizované
PF v roku 1977 v B.Bystrici). Katedra rozvíjala pracovné kontakty s Katedrami
psychológie v ÈSSR (Bratislava, Praha, Preov, Nitra), ako aj so zahraniènými
uèite¾skými fakultami, najmä v Egri, Erfurte, Tule. Katedra bola tie iniciátorom
nieko¾kých pracovných stretnutí uèite¾ov katedier psychológie z fakúlt pripravujúcich
uèite¾ov, na ktorých si odovzdávali skúsenosti z psychologickej prípravy tudentov
uèite¾stva.
V akademickom roku 1980/81 bola katedra na základe organizaèných zmien na
Pedagogickej fakulte opä prièlenená ku katedre pedagogiky a vznikla Katedra
pedagogiky a psychológie, ktorá sa èlenila na tri oddelenia (oddelenie pedagogiky a
pedagogickej praxe, oddelenie psychológie, súèasou ktorého bola aj didaktická technika
a oddelenie pedagogiky detského a mládeníckeho hnutia a spoloèensko-politickej
praxe). Vedúcim katedry sa stal doc. PhDr. J. Koday, CSc. V roku 1986 ho vo funkcii
vystriedal doc. RSDr. J. Brindza, CSc., ktorý bol vedúcim katedry do zaèiatku r. 1990.
Vedúcou oddelenia psychológie na spoloènej katedre bola doc. PhDr. I. Glázerová, CSc.
V tomto období na oddelení psychológie pôsobilo sedem uèite¾ov (doc. J. Koday, doc.
I. Glázerová, dr. J. Baláia, dr.M. Fleková, dr. G. Sabolová, dr. V. Salbot, dr. M.
Valihorová). V priebehu 80-tych rokov vetci uèitelia ukonèili vedeckú prípravu, take
oddelenie psychológie dosiahlo plnú kvalifikovanos. Uèitelia sa aj v tomto období,
okrem pedagogických povinností, venovali vedecko-výskumnej práci, najmä problémom
pedagogickej psychológie a prezentovali jej výsledky na viacerých odborných
seminároch a konferenciách.
V januári roku 1990 sa katedra opä rozdelila na samostatnú Katedru pedagogiky a
Katedru psychológie. Vedúcou Katedry psychológie bola krátko PhDr. G. Sabolová,
CSc., od 1.9.1990 do 1.9.1992 PhDr. M. Fleková, CSc. Po vzniku Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici 1. júla 1992 sa Katedra psychológie stala jednou z katedier
Pedagogickej fakulty a presahovala sa z budovy bývalej PF na Tajovského ulici do
priestorov vyèlenených pre pedagogickú fakultu v mestskej èasti Radvaò. Dr. M.
Flekovú, ktorá sa stala prodekankou pre vedu, výskum a zahranièné vzahy PF UMB vo
funkcii vedúcej katedry vystriedala dr. M. Valihorová, ktorá ju vykonávala do leta r.
1994, kedy sa stala prorektorkou pre výchovno-vzdelávaciu èinnos UMB. V 90-tych
rokoch nastúpili na katedru noví èlenovia - PhDr. A. Furman, PhDr. S. Kariková, Mgr.V.
Poliach, PhDr. L. Mikolciová, prof. PhDr. L. Duriè, DrSc., prof. PhDr. V. Kaèáni, DrSc.
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Zároveò dvaja uèitelia (doc.Glázerová, dr. Baláia) odili do dôchodku. V období 19942002 viedol katedru dr. V. Salbot, CSc., v tomto èase, v roku 1999, sa katedra, spolu
s celou Pedagogickou fakultou presahovala do zrekontruovaných priestorov na Ruovú
ulicu, èas Sásová, Banská Bystrica.,
V priebehu rokov 2000-2010 dolo k ïalím personálnym zmenám na katedre. V rokoch
2002-2005 bola vedúcou katedry doc. PhDr. M. Fleková, CSc., ktorej funkciu po tom, èo
sa doc. Fleková stala v roku 2005 prodekankou PF pre vedu a výskum, prevzala doc. PhDr.
M. Valihorová, CSc., a to a do decembra 2008. Doc. M. Fleková, CSc. v roku 2008 prela
pracova na EF, niektorí uèitelia prestali pôsobi na katedre (dr. Sabolová, ia¾ tie prof.
Duriè a prof. Kaèáni). V dôsledku organizaèných zmien na UMB v roku 2008, kedy dolo
k zlúèeniu pracovísk rovnakého zamerania na univerzite, boli ku Katedre psychológie PF
priradení traja psychológovia pôvodnej Katedry andragogiky a psychológie FHV - PhDr. Z.
Vaaová, PhD., Mgr.L. Ïuricová, PhD. a doc.PhDr. J. Oravcová, PhD., ktorá od januára
2009 doteraz zastáva funkciu vedúcej katedry. V priebehu týchto rokov prili aj ïalí uèitelia,
ktorí pôsobia na katedre aj v súèasnosti. Väèina èlenov katedry dosiahla význaèné zvýenie
svojej kvalifikácie, resp. pracujú na svojom kvalifikaènom raste. Na katedre t.è. pracuje 20
uèite¾ov, z toho 2 profesori (prof. S. Kariková, prof. K. Paulík), 3 docenti (doc.M.Valihorová,
doc.V.Salbot, doc.J.Oravcová), 9 uèite¾ov s hodnosou PhD. (PhDr. L. Mikolciová, PhD.,
Mgr. V.Poliach, PhD., PaedDr. L. Paková, PhD., PaedDr. Z. Heinzová, PhD., PhDr. V.
Jozafová, PhD., PhDr. Z. Vaaová, PhD., Mgr.L. Ïuricová, PhD., PaedDr. B. itniakováGurgová, PhD., PaedDr. L. Kaliská, PhD.) a ïalích 6 kolegov (Mgr. M. imkoviè, Ing.
Mgr. E. Nábìlková, Mgr. J. Stehlíková, Mgr. M. Vaòová, PhDr. A. Blanáriková, PhDr. P.
Kopp)
Èinnos Katedry psychológie za posledných 20 rokov jej samostatného
fungovania bola a je skutoène bohatá. Katedra garantuje a zabezpeèuje realizáciu troch
akreditovaných tudijných programov (Uèite¾stvo akademických predmetov psychológia v kombinácii Bc. a Mgr. stupeò, Psychológia Bc.), rozirujúceho (v
súèasnosti kvalifikaèného) túdia programu uèite¾stvo akademických predmetov psychológia, podie¾a sa na garancii spoloèného základu uèite¾ských túdií na UMB.
Ïalej zabezpeèuje výuèbu psychologických disciplín vo vetkých uèite¾ských
programoch UMB (na troch fakultách - PF, FHV, FPV), ako aj v ïalích neuèite¾ských
programoch univerzity (sociálna práca, predkolská pedagogika, andragogika, doplnkové
pedagogické túdium) a grantových vzdelávacích projektoch UMB (napr. Vysokokolská
pedagogika, Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy
a výskumu a doktorandov na UMB). V èase pôsobenia prof. L. Ïurièa a neskôr prof. V.
Kaèániho na katedre pedagogická fakulta získala oprávnenie realizova habilitaèné a
inauguraèné konanie v odbore pedagogická psychológia a stala sa garantom
doktorandského túdia v tom istom odbore. V tomto období boli vytvorené podmienky
pre kvalifikaèný rast viacerých èlenov katedry, ale aj kolegov (doktorandov, docentov
a profesorov) zo Slovenska a Èeskej republiky, èím katedra výrazne prispela k stabilizácii
a rozvoju viacerých katedier psychológie na Slovensku. Tieto oprávnenia, ia¾, zanikli
v dôsledku predèasného úmrtia prof. Kaèániho v roku 2007.
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Vedecko-výskumná èinnos katedry sa tematicky rozírila z pôvodného zamerania
orientovaného prevane na problémy uèite¾ského vzdelávania, osobnosti uèite¾a, iaka
a pod. o ïalie témy, ktoré boli rieené v rámci grantových projektov  napr. psychológia
osobných hodnôt a hodnotovej orientácie mládee, kvalita ivota vysokokolákov,
výkonová motivácia, tvorivos, uèebné a kognitívne týly iakov, násilie na kolách,
pôsobenie médií a reality show (VEGA), koncepcia vyuitia predmetu etická výchova
v SR a vo vybraných európskych krajinách (APVV). V súèasnosti sú na katedre rieené
2 grantové úlohy VEGA (Overovanie psychometrických vlastností nástroja na meranie
èrtovej emocionálnej inteligencie, Overovanie metodiky na meranie Triarchickej
koncepcie inteligencie R.J.Sternberga v slovenských podmienkach) a 4 grantové úlohy
UGA (Univerzitná grantová agentúra - ivotná zmysluplnos ako prediktor subjektívnej
pohody adolescentov, Rozvoj logického a matematického myslenia rómskych iakov
mladieho kolského veku, Perfekcionizmus vo vzahu k vybraným osobnostným
premenným, Emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie u iakov mladieho kolského
veku). Uèitelia katedry participujú na realizácii ïalích projektov  napr. intituciálnom
projekte M zameranom na vzdelávanie a utváranie identity u Slovákov ijúcich v
zahranièí.
Významnou súèasou èinnosti Katedry psychológie je rozvíjanie línie kolskej
psychológie, spojenej s dlhoroèným úsilím o systemizáciu miesta kolského
psychológa, vypracovanie koncepcie jeho práce a materiálov pre jeho kariérny rast.
Táto èinnos intenzívne zaèína u v roku 1990, kedy sa èlenovia katedry (PhDr. A. Furman,
CSc. a doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.) podie¾ali na zaloení Asociácie kolskej
psychológie na Slovensku, do èinnosti ktorej sa katedra aktívne zapojila, a to aj aktívnou
prácou vo výbore asociácie. Zásluhy na rozvoji tejto línie má najmä doc. PhDr. Marta
Valihorová, CSc., ktorá je v súèasnosti predsedníèkou výboru Asociácie kolskej
psychológie SR a ÈR.
Je samozrejmé, e katedra v danom období organizovala, resp. sa podie¾ala na
organizácii mnohých odborných podujatí, medzinárodných vedeckých konferencií,
a to najmä v rámci línie kolskej psychológie. Napr. v roku 1993 XV. kolokvium ISPA
(Medzinárodná asociácia kolskej psychológie), Novinky v pedagogické a kolní
psychologii (Trenèín, 1996). Podujatie Novinky v pedagogické a kolní psychologii,
ktoré sa organizuje striedavo jeden rok v ÈR a SR, je od roku 2004 realizované na
Slovensku pod názvom Ïurièove dni na poèes významného predstavite¾a kolskej
psychológie (v súvislosti s výroèím jeho úmrtia), a to na rôznych katedrách psychológie
SR. Vytvorila sa tak tradícia stretnutí, z ktorých konferenciu v roku 2006 (s témou
Násilie na kolách) a poslednú v roku 2010 (s témou Zdravá kola) organizovala
Katedra psychológie v Banskej Bystrici. V roku 2004 bola tie Katedra psychológie
poverená Slovenskou psychologickou spoloènosou organizova celotátne kolo
VOUÈ.
Katedra udriava kontakty s mnohými psychologickými pracoviskami na Slovensku
(Bratislava, Nitra, Preov, Koice), ale aj v Èeskej republike (Praha, Ostrava, Olomouc,
Pardubice), v spolupráci s ktorými organizuje kadoroène medzinárodnú konferenciu
pod názvom Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva. V posledných
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rokoch sa zintenzívnila spolupráca s vysokokolskými pracoviskami v Po¾skej republike
(Opole, Bydgoszcz, Leszno, Zielona Góra) a University of Yale, USA - participácia na
realizácii medzinárodného projektu AURORA. Okrem výmeny skúseností ide najmä o
aktívnu úèas na konferenciách, odborných podujatiach a vzájomnú publikaènú èinnos.
Katedra tie rozvíja spoluprácu s pracoviskami praxe stredoslovenského regiónu,
formou organizovania pravidelných odborných seminárov (3x roène), za aktívnej úèasti
odborníkov  psychológov z praxe.
Publikaènú èinnos katedry za obdobie 20 rokov nemono vymenova. Okrem toho,
e èlenovia katedry sú èlenmi redakèných rád viacerých domácich a zahranièných
èasopisov (kolský psychológ, The New Educational Review, Psychologie a její
kontexty), publikovali mnoho monografií, vysokokolských uèebníc, uèebných textov,
vedeckých a odborných túdií v èasopisoch, vedeckých a konferenèných zborníkov doma
i v zahranièí.
V roku 2011 katedra organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne
otázky pedagogiky psychológie a poradenstva, ktorá je u siedmou konferenciou v línii
spolupráce katedry s pracoviskami v Èeskej republike a súèasne konferenciou, na ktorej
si pripomenieme 20. výroèie zaloenia a nepretritého trvania existencie samostatnej
Katedry psychológie na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Na tejto konferencii iste odznie elanie, aby Katedra psychológie ïalej úspene
rozvíjala svoju èinnos v oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej i publikaènej.
K tomuto elaniu sa prikláòajú aj vetci pracovníci katedry s presvedèením, e Katedra
psychológie PF UMB nielen vzh¾adom na svoju minulos, ale aj vzh¾adom na svoju
súèasnos, bude aj v budúcnosti patri k významným akademickým pracoviskám, ktoré
svojou èinnosou prispejú k výchove dobre pripravených uèite¾ov psychológie,
psychológov, ako aj k rozvoju psychológie ako vedy.
Jitka Oravcová
vedúca Katedry psychológie PF UMB

Diagnostické centrum Záhorská Bystrica
Diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici vzniklo 1. októbra 1966 v priestoroch
bývalej základnej koly. Poèas svojej 45 roènej histórie malo viacero názvov  Detský
domov triediaci (DDT), Diagnostický ústav pre mláde (DÚM), Diagnostické centrum
pre mláde (DCM) a od roku 2008 je aktuálny názov Diagnostické centrum (DC).
Diagnostické centrum je urèené pre chlapcov s dissociálnymi poruchami správania
vo veku 15  18 rokov a je súèasou peciálnych výchovných zariadení. Spolu s ïalími
diagnostickými centrami, lieèebno-výchovnými sanatóriami a reedukaènými centrami
predstavujú systém starostlivosti o deti a mláde s poruchami správania, ktorý
v Slovenskej republike upravuje kolský zákon 245/2008. Zabezpeèujú intitucionálnu
formu starostlivosti o deti a mláde s poruchami správania.
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Pôvodným úèelom diagnostického centra bola komplexná psychologická a peciálnopedagogická diagnostika, stanovenie prognózy a následných vhodných opatrení, príprava detí
s nariadenou ústavnou výchovou na dlhodobejí pobyt v niektorom z reedukaèných centier
a následné rozmiestòovanie detí s nariadenou ústavnou výchovou do reedukaèných centier.
Hlavná náplò èinnosti diagnostického centra sa zmenila iba raz, a to zákonom 305/
2005, kedy prestalo plni úlohu odbornej diagnostiky pre mláde s nariadenou ústavnou
výchovou s cie¾om rozhodnutia o ïalom prevýchovnom postupe a stalo sa samostatným
zariadením urèeným na psychologickú, psychoterapeutickú a výchovno-vzdelávaciu
starostlivos deom na základe iadosti zákonného zástupcu dieaa (alebo detského
domova), tieto pobyty trvajú spravidla tri mesiace, alebo na základe rozhodnutia súdu o
uloení výchovného opatrenia, predbeného opatrenia alebo ochrannej výchovy a tieto
pobyty trvajú spravidla es mesiacov.
Diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici má celoslovenskú pôsobnos a kapacitu
30 lôok. Zároveò slúi ako záchytné pracovisko pre adolescentných chlapcov, ktorí sú
na úteku od svojich zákonných zástupcov. Chlapci sú rozdelení do troch výchovných
skupín, z ktorých kadá má vlastnú spoloèenskú miestnos s kuchynským kútom, spálne
a kúpe¾òu. Zariadenie je otvorené, nezamyká sa a nemá mree.
Klientmi diagnostického centra sú adolescentní chlapci s poruchami správania,
u ktorých ambulantná starostlivos neviedla k náprave. Pojem poruchy správania je ve¾mi
iroký a nejednotný, odborná literatúra prináa mnostvo nozologických a empirických
klasifikácií. Za najreprezentatívnejiu pre naich klientov povaujeme terminológiu
navrhnutú Labáthom (2008), ktorý navrhuje zjednocujúci termín dissociálne poruchy
správania, prièom dissociálne správanie ako proces sa vyznaèuje vývinom od nenápadných
adaptaèných problémov a po závanú protispoloèenskú èinnos. Najèastejie príèiny
pre umiestnenie dieaa do diagnostického centra sú zákoláctvo, nerepektovanie
autorít, nerepektovanie pravidiel, klamanie, trestná èinnos, agresívne správanie,
uívanie návykových látok (Fehérová a kol., 2006).
Diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici, podobne ako iné peciálne výchovné
zariadenia, uplatòuje reimový a komunitný systém práce s prvkami behaviorálneho
terapeutického prístupu. Reim so svojou truktúrou je nevyhnutný na zabezpeèenie
organizácie a zmysluplnosti èinnosti spoloèenstva ako celku, vïaka svojej pravidelnosti
má vak v sebe aj silný terapeutický úèinok, pretoe poskytuje deom stabilitu,
zmysluplné zamestnanie, vyváené striedanie èinností a spätnú väzbu od ostatných èlenov
toho istého spoloèenstva. Obsahuje práva, povinnosti, hranice vzájomného vzahu medzi
èlenmi spoloèenstva, optimálne rozdelenie úloh a pravidelné usporiadanie èinností.
Zmysel reimu je v tom, aby vytváral jasné, èitate¾né a bezpeèné prostredie pre
dobré fungovanie celého spoloèenstva v intitúcii (koviera, 2008, s. 64).
Odborné èinnosti v DC zabezpeèujú 3 oddelenia. Oddelenie koly predstavujú traja
uèitelia a dvaja majstri pracovnej výchovy; oddelenie výchovy tvorí vedúci vychovávate¾,
es denných vychovávate¾ov a tyria noèní vychovávatelia. Diagnosticko-terapeutické
oddelenie tvoria dvaja psychológovia, jeden lieèebný pedagóg, sociálny pracovník
a zdravotná sestra. Chlapci majú 24-hodinový doh¾ad, celý deò je rozplánovaný pod¾a
reimu dòa.
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Stabilnými reimovými prvkami sú reimové a sebaobsluné èinnosti, osobná
hygiena, rozcvièka, upratovanie ubytovacích priestorov, pranie osobnej bielizne; kolské
vzdelávanie, chlapci sa pod vedením uèite¾ov diagnostického centra vzdelávajú pod¾a
individuálnych uèebných plánov, ktoré im poskytuje kmeòová kola. Ak je to vhodné,
umoòujeme deom navtevova koly mimo zariadenia. Kadodenné komunitné
stretnutie chlapcov a zamestnancov je priestorom na prejavenie názorov, spätnej väzby,
rieenie problémov. Priebeh komunity má truktúrovaný, riadený charakter. Výchovná
èinnos, kadodenná popoludòajia a víkendová èinnos vedená vychovávate¾mi,
výchovný program sa upravuje pod¾a výchovných tandárd schválených tátnym
pedagogickým ústavom SR. Hodnotenie správania znamená kadodenné hodnotenie
správania detí v troch zásadných oblastiach  aktivita, spolupráca, disciplína v závere
dòa s dôrazom na aktívne sebahodnotenie detí. Hodnotiaci systém vyuíva body,
kvantitatívne vyjadrenie primeranosti správania. Poèet bodov v týdennom hodnotení
predstavuje pre diea získané výhody resp. nevýhody. Raz do týdòa je vo¾ná tribúna,
vedená lieèebným pedagógom, priestor na rieenie vzahových problémov v komunite.
Kadému dieau je poskytovaná individuálna psychologická a lieèebno-pedagogická
starostlivos, kadé diea je vedené jedným z dvoch psychológov, ktorý zabezpeèí jeho
psychologickú diagnostiku, poskytuje priebenú a cie¾ovú poradenskú,
psychoterapeutickú alebo krízovú intervenciu. Lieèebný pedagóg zabezpeèuje krízovú
intervenciu, vedie denníky detí, pripravuje klub a iné terapeuticko-relaxaèné aktivity
pre deti.
Raz týdenne sa pod vedením dvojice terapeutov realizuje skupinová psychoterapeutická
starostlivos. Klubová èinnos, priestor na spoloèné hry s terapeutickým významom sa
realizuje raz za týdeò pod vedením lieèebného pedagóga. V trojtýdòových intervaloch
prebieha porada vetkých odborných pracovníkov, na ktorej sa hodnotí doterají priebeh
prevýchovy konkrétneho dieaa a stanovujú sa individuálne reedukaèné plány na
nasledujúce tri týdne. V tvortýdòových intervaloch sa organizuje rodièovské skupinové
stretnutie s hodnotiacim, poradenským a terapeutickým programom. Dopåòa sa individuálnou
prácou s rodinou pod¾a potreby. Diagnostické centrum organizuje pravidelne pobyty mimo
zariadenia  brigády, lyiarske, turistické pobyty, portové súae. Významnou zlokou
èinnosti Diagnostického centra v Záhorskej Bystrici je ve¾mi dobrá spolupráca s obcou
a miestnou základnou kolou. Chlapci sa od poèiatkov existencie zariadenia zúèastòovali
rôznych brigád a pomocných prác pre obec, za èo obec a miestna základná kola
vychádzajú zariadeniu v ústrety prostredníctvom poskytnutia priestorov kultúrneho domu
na rôzne vedecké a spoloèenské podujatia a poskytnutím kolskej telocviène. Zariadenie
má vlastnú keramickú dielòu. Významným podujatím, ktoré má u dlhoroènú tradíciu,
je celoslovenská súa tvorivosti Bibiana pre deti zo peciálnych výchovných zariadení
na Slovensku, ktorá sa koná v Záhorskej Bystrici kadú jar.
Systém práce s mládeou, ktorý sa realizuje v Diagnostickom centre v Záhorskej
Bystrici, je súèasou terapeutického modelu rezidenciálnej starostlivosti na Slovensku,
ktorý sa zaèal rozvíja zaèiatkom sedemdesiatych rokov minulého storoèia a ktorý
priniesol rozvoj rôznych foriem a modelov humanizácie intitúcií pre mláde s
dissociálnym správaním (Labáth, 2004). Tento model je charakteristický tým, e vníma
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klienta ako pacienta, príèiny jeho problémov vidí v traumatických záitkoch z detstva,
v psychickej deprivácii, frustrujúcich okolnostiach jeho ivota, take popri korekcii
správania sa dôraz kladie na pochopenie, pomoc v jeho nároènej situácii a moným
rieením je psychoterapia.
Diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici je otvorené a ústretové k spolupráci
s vedeckými a vzdelávacími intitúciami. Je koliacim miestom pre tudentov sociálnej
práce, pedagogiky, psychológie, kadoroène privíta viacero exkurzií a návtev zo kôl,
spolupracujúcich intitúcií vrátane zahranièných návtev (v ostatných dvoch rokoch napr.
zo Slovinska, Fínska, Ve¾kej Británie), kadý rok sa tu realizuje viacero bakalárskych
i magisterských prác. V minulých rokoch Diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici
organizovalo sporadicky odborné semináre pre peciálne výchovné zariadenia a
spolupracujúce organizácie, a od roku 2009 zaèalo v spolupráci s organizáciou FICE
tradíciu medzinárodnej odbornej konferencie s názvom Kriovatky s cie¾om
intenzívnejej výmeny informácií a vedecko-výskumného rozvoja problematiky porúch
správania a ich reedukácie. Doteraz sa realizovali dva roèníky tejto konferencie,
z ktorých diagnostické centrum publikovalo aj recenzované zborníky.
Cie¾om èinnosti Diagnostického centra v Záhorskej Bystrici je pomocou prevýchovnej
a terapeutickej práce s adolescentnými chlapcami s dissociálnymi poruchami správania
a ich rodinami prispie k eliminácii alebo aspoò zmierneniu prejavov dissociálneho
správania v prirodzenom prostredí a k spokojnejiemu ivotu chlapcov a ich rodín.
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PSYCHOLÓGIA V PRAXI
Diskusné fórum
Váení èitatelia,
poènúc týmto èíslom otvárame v Psychofóre novú rubriku Psychológia v praxi diskusné fórum. Na organizaènom zabezpeèení tejto rubriky sa budú podiela Mgr.
Mária Budzáková, Bc.a Mgr. Radoslav Blaho, Bc. Cie¾om tejto rubriky je vytvori priestor
pre diskusiu o aktuálnych odborných problémoch psychológie tak, ako sa s nimi
stretávajú a ako ich rieia psychológovia, ktorí pracujú na rozmanitých odborných
pracoviskách u nás i v zahranièí. Veríme, e táto nová rubrika vás zaujme a hlavne, e
budeme môc uverejni v ïalích èíslach vae podnety a diskusné príspevky. Vae
podnety a diskusné príspevky posielajte na adresu: maria.budzakova@gmail.com
V naej rubrike diskusného fóra zaèíname témou Karierové poradenstvo v praxi.
Na vae ohlasy a podnety èakáme do 10. 9. 2011.

Èadèiansky model interaktívneho profesijného poradenstva CAMIP
Èadèiansky model interaktívneho profesijného poradenstva riei systémovo kariérnu
orientáciu iakov vo vzahu k aktuálnym trendom a monostiam trhu práce a vyplynul
z naej poradenskej praxe ako nevyhnutnos vytvori efektívny systém profesijného
poradenstva s prepojením iaci - rodièia - výchovní poradcovia  koly  psychológovia
CPPPaP  ÚPSVaR  informácie .
V Èadci venujeme ve¾kú pozornos príprave na vo¾bu povolania. Ná okres je èlenitý,
tvoria ho prevane dediny, ve¾a rodín je sociálne slabích s vysokou nezamestnanosou,
migrácia otcov rodín za prácou je vysoká a mali sme skúsenos, e iaci a ich rodièia
nemali dostatok informácií, ako sa rozhodnú, rozhodovali sa intuitívne, prípadne na
základe rôznych osobných skúseností rodièov a tak sa stávalo, e iaci nemali reálny
výber budúceho povolania, nako¾ko im chýbal dostatok relevantných a aktuálnych
informácií o svete práce, monostiach a vlastných schopnostiach. Avak v Èadci máme
skvelý team zanietených výchovných poradcov, psychológov a uèite¾ov, ktorým nie je
budúci osud naich iakov ¾ahostajný.
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli kariérnemu poradenstvu u nás da nový rozmer.
Zaèínali sme v r.1999, kedy PPP ( terajia CPPPaP ) v Èadci zorganizovala 1. roèník
Burzy stredných kôl, kde sme ponúkali iakom Z monosti túdia na S. Stánok na
burze mala aj PPP, kde ponúkala poradenstvo a umiestnenie iakov a taktie ÚPSVaR,
ktorý ponúkal aktuality trhu práce a predpokladaný záujem o jednotlivé profesie. Táto
tradícia sa okamite ujala a mala ve¾kú odozvu u iakov, ich rodièov a výchovných
poradcov a pokraèovali sme v organizovaní a do roku 2005, kedy sa ujal organizovania
ná ÚPSVaR, ktorý rozíril burzu na Ve¾trh informácií, kde okrem ponuky túdia na S
ponúkal aj prezentáciu firiem a monosti cezhraniènej spolupráce. Nám ako
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psychologickej poradni sa týmto otvoril priestor na podrobnejie sa venovanie vo¾be
povolania u iakov a vytvorili sme kolám na mieru originálny systém Dní vo¾by
povolania na kolách, ktorý sme hneï v tom roku uviedli do praxe. Kadý rok sme
zároveò získavali spätnú väzbu a informácie od výchovných poradcov aj iakov formou
dotazníkov a plynule sme v priebehu rokov vytvárali na základe potreby praxe terají
model - Èadèiansky model interaktívneho profesijného poradenstva  CAMIP. Je
potrebné doda, e ná model má zmysel, ak sa dodruje stanovené poradie jednotlivých
modulov, nako¾ko je zostavený tak, e informácie a aktivity na seba nadväzujú
v logickom slede.
CAMIP má pä modulov :
l. modul - Systematická práca výchovných poradcov a práca s výchovnými poradcami,
s rodièmi a iakmi samotnými  soft skills, EQ, tímová práca,
2. modul - Dni vo¾by povolania,
3. modul - Ve¾trh informácií,
4. modul - Konzultaèno poradenské aktivity,
5. modul - Kontrolný výskum od roku 2001  2010.
1. Modul  Práca s výchovnými poradcami, iakmi a rodièmi má 4 paralelné
roviny:
- práca CPPPP s výchovnými poradcami - konajú sa odborné semináre, interaktívne
aktivity, supervízne workshopy, konzultaèné sluby, prednáky, tuzemské i zahranièné
exkurzie;
- práca výchovných poradcov so iakmi  od 6. triedy výchovní poradcovia smerujú
iakov k vo¾be povolania, nako¾ko zaèína v 8  9 triede bez prípravy je aké;
- práca s rodièmi  formou osvetovej èinnosti o kariérnom poradenstve v médiách,
CPPPP vytvára informaèné letáky k vo¾be povolania, dôleitým faktorom sú rodièovské
zdruenia zvolané priamo k vo¾be povolania v spolupráci rodiè, výchovný poradca,
triedny uèite¾ a podrobné informácie pre rodièov o Dòoch vo¾by povolania a Ve¾trhu.
- ÚPSVaR  monitoring ôsmakov a prednáková èinnos.
2. Modul  Dni vo¾by povolania ( DVP)
Tento modul umoòuje iakom 9. roèníka priamo na kole, v rámci svojho
prirodzeného prostredia absolvova intervenèný program Dni vo¾by povolania (ïalej
len DVP) a javí sa ako k¾úèový modul. Má tyri sekcie:
1. Informatívna  prednáky CPPPP o dôleitosti vo¾by správneho povolania zabezpeèujú CPPPPa a o trendoch práce  zabezpeèuje ÚPSVaR.
2. Sebapoznanie (psychologická diagnostika IQ, záujmový dotazník, dotazník
postojov).
3. Poèítaèové zruènosti pri kariérnom poradenstve - vyh¾adávanie profesijných
informácií na internete.
4. Individuálne poradenské interview so psychológom pre iakov a ich rodièov
na základe testov a nami vypracovaného metodického materiálu Èím budem.
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Materiály DVP - k dòom vo¾by povolania CPPPaP v Èadci vytvorilo tieto materiály:
Manuál DVP
Príruèku DVP pre výchovných poradcov (ïalej len VP), v ktorej majú VP presný
popis aktivít, ktoré majú zabezpeèi pred, poèas a po DVP.
Príruèka DVP pre pracovníkov CPPPaP, kde sú presné postupy a aktivity odborných
pracovníkov pred, poèas a po DVP.
Personálne zabezpeèenie DVP: sociálna pracovníèka CPPPaP, psychológovia
CPPPP, výchovní poradcovia Z, riaditelia Z, triedni uèitelia, ÚPSVaR.
Program DVP:
1. Rodièovské zdruenie k vo¾be povolania  je ve¾mi dôleitým krokom pri
výbere povolania. VP objasní rodièom význam a dôleitos vo¾by povolania a taktie
oboznámi rodièov o pripravovaných DVP. Psychológ CPPPaP je prítomný na tomto
rodièovskom zdruení, opíe presný priebeh, oboznámi rodièov o aktivitách a hlavne
o výstupoch z DVP. Upozorní rodièov na záznamový hárok, ktorý iak prinesie, kde
bude ma výsledky zo psychologického vyetrenia a zároveò vlastné formulované názory
a smerovania k svojej budúcnosti a zdôrazní, e je to dôleitý dokument k ïalím
rozhovorom rodièov o budúcnosti svojho dieaa. Taktie upozorní rodièov na
pripravovaný Ve¾trh a na informácie, ktoré sa na tomto ve¾trhu môu dozvedie.
2. DVP prednáky iakom  CPPPaP prezentuje iakom priamo v triede
v prednáke Vo¾ba povolania význam vo¾by povolania a dôleitos výberu. ÚPSVaR
prezentuje iakom vo svojej prednáke Monosti na trhu práce dôleitos prihliada
aj na monos uplatnenia sa vo vybranom povolaní.
3. Následne iaci vypåòajú psychologické testy  orientaèný test
intelektu, záujmový test na profesijnú orientáciu a test postojov.
4. V ïalej hodine sú iakom prezentované konkrétne monosti h¾adania
profesijných informácii na internete.
5. Medzitým psychológovia vyhodnotia psychologické testy a nasledujú individuálne
konzultácie so iakmi a ich rodièmi.
6. Kadý rok program DVP trochu meníme a pod¾a potrieb obohacujeme. Taktie
reagujeme na individuálne poiadavky jednotlivých kôl. Tento rok sme napríklad pridali
monos pre rodièov zúèastni sa individuálnych konzultácií súèasne so svojimi demi.
Úlohy VP
Pred DVP  práca so iakmi, zabezpeèenie rodièovského zdruenia, zabezpeèenie
miestnosti na vyetrovanie, miestnosti na individuálne konzultácie, miestnosti na prácu
s internetom, oznaèenie miestností, distribúcia tlaèív rodièom, propagaèné letáky 
a èo je dôleité  zabezpeèenie toho, aby sa iaci poèas DVP neuèili a aby naozaj
tento jeden deò plne venovali len vo¾be povolania.
Poèas DVP  koordinuje individuálne konzultácie, zabezpeèuje dozor nad iakmi,
pomáha iakom vyh¾adáva profesijné informácie na internete.
Po DVP  sformuluje závereèné zhodnotenie a námety do ïalích rokov a èo je
najdôleitejie, venuje osobitnú pozornos iakom, ktorí to na základe naich vyetrení
najviac potrebujú.
48

Úlohy psychológa
Sumarizácia tlaèív, odborná prednáka, psychologické testy administrácia
a vyhodnotenie, individuálne konzultácie so iakmi, individuálne konzultácie s rodièmi,
závereèné zhodnotenie a námety
Kadý iak obdrí v priebehu DVP dva dôleité dokumenty,
Záznamový hárok pre iaka  kde si iak na základe vetkých aktivít oznaèí aký
profesijný typ mu vyiel, ktorá oblas ho najviac zaujíma, kde by chcel tudova (v
okrese, mimo okresu), vlastné hodnotenie - aké má predpoklady pod¾a výsledkov testov,
aké povolania sa mu páèia, aké má ance uplatni sa s týmto povolaním na trhu práce
(toto obvykle iaci nechajú vo¾né, avak je to dôleitý prvok pri zvaovaní vo¾by povolania
hlavne pri konzultácii s rodièom), o ktorých kolách uvauje a preèo, akú úroveò
vzdelania chce dosiahnu a vymenovanie moností, kde môe získa ïalie informácie.
Leták  Èím budem? V ktorom sú grafickým spôsobom oznaèené jednotlivé typy
osobnosti a ich pracovné preferencie. Otázky, ktoré si má poloi pri výbere povolania,
zoznam stredných kôl s webovými adresami, kde sa dá tudova na Kysuciach, taktie
ïalie monosti túdia, webové adresy stránok pomáhajúcich pri vo¾be povolania,
monosti poradenstva, adresy kde je moné sa obráti a nieko¾ko dobrých rád. Leták
kadoroène aktualizujeme.
Aké informácie má iak po DVP?
 Aký je typ.
 Aké má predpoklady.
 V akom pásme je jeho IQ.
 Kde môe tudova.
 Aká je potreba trhu práce.
 Aké sú jeho monosti túdia.
Tieto informácie spolu s konzultáciou s rodièmi by mali iakov presnejie
nasmerova k ich vhodnému výberu strednej koly a ïalej profesijnej orientácie.
Význam DVP
Pomôc zvoli iakom vhodný uèebný odbor pod¾a ich záujmov a schopností a taktie
zreálni ich výber, nako¾ko sa stretávame s oboma extrémami, kedy sa iaci vo svojich
schopnostiach a predpokladoch podceòujú alebo preceòujú. Úlohou DVP nie je len
poveda iakom, na ktorú kolu sa hodia, ale informova ich o tom, v ktorom povolaní
budú najviac realizovaní a spokojní na základe svojho IQ, záujmov a schopností.
DVP zásadne robíme v mesiacoch september  október ako prípravu na Ve¾trh, ktorý
sa koná väèinou v mesiacoch október a november. Výhoda DVP pred Ve¾trhom je, e
iaci a ich rodièia u idú do stánkov na Ve¾trhu zorientovaní a majú monos vyh¾adáva
konkrétne informácie k vybranej kole a následne navtívi Dni otvorených dverí.
3. Modul - Ve¾trh informácií, vzdelávania a zamestnanosti
Organizuje ho ÚPSVaR, prièom CPPPaP v Èadci je hlavným spoluorganizátorom
a ponúka iakom získanie informácií o stredných kolách a firmách, a tie zamestnanosti
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nielen v okrese Èadca, ale aj v blízkom a zahraniènom okolí. V spolupráci so S po
Ve¾trhu nasledujú Dni otvorených dverí na S, kde si iaci môu doplni informácie
o danej kole.
4. Modul  Konzultaèno  poradenské aktivity
DVP a Ve¾trhom naa èinnos nekonèí, ale dá sa poveda, e priamo zaèína a naa
CPPPaP ponúka:
 pomoc nerozhodnutým iakom,
 pomoc deom s VPU,
 pomoc deom zo sociálne slabých rodín,
 pomoc nadaným deom,
 pomoc deom s osobnostnými problémami,
 a ako osobitný bonus sa nám v priebehu minulých rokov podarilo nadviaza
kontakt s rodièmi, ktorí by inak poradòu nenavtívili.
5. Modul  Výskum
Kadoroène realizujeme kontrolný výskum, pod¾a èoho si deti vyberajú povolanie
a na základe toho sa program modifikuje v nasledujúcom roku. Tento projekt sa realizuje
od roku 2001, prièom preiel viacerými fázami  od experimentálnej fázy (2001 2002) cez implementaènú (2003 - 2007) a od roku 2008 realizujeme systémový model
CAMIP. Celkovo programom prelo 11700 iakov konèiacich roèníkov.
Výstupom je skvalitnenie efektívnych procesov profesionálneho poradenstva. Na
základe výsledkov výskumu môeme monitorova aktuálny stav informácií iakov
o monostiach túdia, o vlastnej pripravenosti na vo¾bu povolania, o rozsahu profesijných
informácií a taktie si monitorujeme prácu výchovných poradcov na jednotlivých kolách
a vieme, ktoré koly máme v rámci naej práce profesionálne posilni. V roku 2010
sme výskum rozírili aj na výskum rodièov. Rozdali sme 880 dotazníkov pre iakov
a 880 dotazníkov pre rodièov, prièom dotazníky neboli identické.
Výskumu sa v r.2010 zúèastnilo 26 prihlásených Z, 44 tried. Ïalej uvádzame
nieko¾ko orientaèných záverov, ïalie budú publikované v odbornej tlaèi.
 20 % iakov je rozhodnutých, aké bude ich povolanie a 80 % potrebuje nau
pomoc.
 38 % iakov ide na strednú kolu kvôli tomu, e tam idú jeho priatelia, prièom
rodièia si toto myslia o svojich deoch len u 10 % iakov.
 40 - 50 % iakov má dos informácií o monostiach prijatia, o obsahu túdia
a o kvalite stredných kôl, prièom u rodièov je toto èíslo v priemere o 10 %
niie.
 Alarmujúcim výsledkom je, e len 21 % detí chce robi povolanie, ktoré robí
jeden z rodièov a len 9 % rodièov by chcelo, aby ich deti robili povolanie, ktoré
robia oni. Tieto výsledky, ktoré sa nám opätovne potvrdzujú, svedèia o tom, e
rodièia so svojím povolaním nie sú spokojní, prenáa sa to aj na ich deti a preto
je ve¾mi potrebné venova sa profesijnému poradenstvu u iakov.
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 Zaujímavým výsledkom bolo, e len 39 % detí chce ïalej pokraèova v túdiu na




V, prièom ambícia rodièov, aby ich deti tudovali na V je takmer dvojnásobná.
To, e rodièia podporujú vzdelanie svojich detí potvrdzuje zistenie, e a 67 %
detí vyjadruje, e finanèná situácia ich rodiny im umoòuje tudova to èo by
chceli, prièom rodièia to potvrdzujú a v 75 %. A keïe v týchto èíslach sú
zastúpené aj rodiny naozaj finanène ve¾mi slabé, hovorí to o tom, e rodièia
vzdelaniu pripisujú naozaj ve¾ký význam.
38 % iakov by chcelo v budúcnosti podnika.
27 % detí by radej zarábali ve¾a peòazí, ako by pracovali v dobrej partii.

Návrhy z praxe
V rámci dlhoroèného monitorovania profesijnej prípravy na vo¾bu povolania vidíme
rezervy v systéme prípravy na vetkých úrovniach a potrebu ich systematického
prepojenia od základnej koly cez stredné koly, vysoké koly, ÚPSVaR, zamestnávate¾ov
a koncepcie zamestnanosti, taktie vidíme ve¾ký význam osobného poradenstva
a rozvíjania EQ a osobnostného potenciálu pre trh práce. Sme za to, aby sa kariérne
poradenstvo stalo súèasou vzdelávania a aby sa vytvorila reálna stratégia rozvoja
¾udských zdrojov.
Rozirovanie a prezentácia modelu CAMIP
Model CAMIP sme prezentovali na svetovom kongrese kariérneho poradenstva Career
and Vocational Guidance in Rapidly Changing World Congress, Prague, November
3  5, 2010 pod názvom The Cadca Model of Profesional Interactive Counselling.
V súai Euroguidance  Kariérové poradenstvo 2010, sme získali èestné
ocenenie a ná model bol publikovaný v Kompendiu súaných príspevkov.
Èadèiansky model interaktívneho profesijného poradenstva prednáame na
konferenciách, odborných podujatiach a taktie oboznamujeme s ním pracovníkov
psychologických poradní v rámci Slovenska.
Oslovil nás Úrad práce v Èeskej Republike a v súèasnosti model prednáame ich
východným poradcom.
Ná model u v ostatných rokoch prebralo viacero psychologických poradní,
ktoré sa ním inpirovali, niektorí pracovníci týchto poradní sa chodia k nám dokonca
koli. Osobitný záujem je o Dni vo¾by povolania a ich systém.
Záver
Záujem o Èadèiansky model interaktívneho profesijného poradenstva a jeho
rozirovanie nás ve¾mi teí, nako¾ko sa plní ná prvotný záujem - pomôc iakom
správne sa rozhodnú v ich prvej ivotnej vo¾be. To, e model spontánne prekroèil u
hranice Èadce a aj Slovenska je pre nás ve¾kým zadosuèinením a tie potvrdením, e
naa práca má zmysel.
Alena Hraková
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BLAHOELÁME
V uplynulom období oslávilo, a v tomto roku oslavuje, viacero významných
slovenských psychológov svoje ivotné jubileum. SPS pri SAV sa pripája ku gratulantom
s prianím vetkého najlepieho do ïalích dní a rokov. V tejto rubrike vám jubilantov
priblíime netradiène, struènou biografiou, alebo rozhovormi s nimi.

Prof. PhDr. Viera Baèová, DrSc.
Narodila sa v roku 1950 v Ruomberku. Vysokokolský diplom v odbore psychológia
získala v roku 1974 na Univerzite P. J. afárika v Koiciach. Po skonèení koly krátko
vyskúala prácu praktickej psychologièky vo Východoslovenských strojáròach, n. p.
Výskumne a pedagogicky striedavo pôsobila v Spoloèenskovednom ústave SAV
v Koiciach, na Univerzite P. J. afárika v Koiciach, na Preovskej univerzite v Preove.
V roku 2001 sa stala vedúcou vedeckou pracovníèkou (DrSc.), v roku 2004 bola
menovaná profesorkou v odbore pedagogická psychológia (prof.). V súèasnosti pôsobí
v Bratislave ako riadite¾ka Ústavu experimentálnej psychológie SAV, je garantkou
doktorandského túdia v odbore sociálna psychológia a psychológia práce, prednáa
históriu a súèasné smery v psychológii a ekonomickú psychológiu na Fakulte sociálnych
a ekonomických vied UK v Bratislave. Je autorkou a editorkou nieko¾kých vedeckých
monografií: Etnická identita a historické zmeny. Výskum obyvate¾ov vybraných obcí
Slovenska (1996), Súèasné smery v psychológii. H¾adanie alternatív pozitivizmu (2000),
Kvalita ivota a sociálny kapitál  psychologické dimenzie (2008), Súèasné smery
v psychológii  2. doplnené a upravené vydanie (2009), Rozhodovanie a usudzovanie:
Poh¾ady psychológie a ekonómie I. (2010). Je vydatá, má jednu dcéru.

Rozprávali sme sa so známym slovenským psychológom

Prof. PhDr. Gustávom Dianikom, CSc.
Struène o autorovi:
Prof. PhDr. Gustáv Dianika, CSc. sa narodil v Tisovci (1940). Od r. 2000 pôsobí
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Je vedúcim Katedry
propedeutiky právnických predmetov a podie¾a sa na èinnosti Katedry trestného
práva a kriminológie. V r. 2000  2007 bol predsedom Akademického senátu
Právnickej fakulty TU. V tomto období vykonáva funkciu prodekana pre rozvoj
fakulty. Je absolventom vojenskej akadémie v Prahe a postgraduálneho túdia na
Karlovej univerzite v Prahe. Svoju odbornú profiláciu zameriava na uplatnenie
psychológie v príprave budúceho právnika. Garantuje a prednáa predmety
Sociálna psychológia pre právnikov, Forenzná psychológia a Kriminológia.
Dlhodobo sa venuje výskumným aktivitám v rámci kriminologických tém a projektov.
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Je kolite¾om piatich doktorandov. V súèasnosti je vedúcim grantovej úlohy
Hospodárska kriminalita v Slovenskej republike. Je èlenom Vedeckej rady
Právnickej fakulty, dlhoroèným èlenom Slovenskej psychologickej spoloènosti
a èlenom Správnej rady Slovenského národného strediska pre ¾udské práva.
Pán profesor, mohli by ste naim èitate¾om priblíi, èo Vás priviedlo k psychológii?
ivotná cesta, ktorú som preiel a v nej získaná skúsenos, mi umoòuje hlbie
uvaova, preèo sa v nej objavila psychológia. Ako chlapec som èasto rozmý¾al o sebe
i o druhých ¾uïoch, o mojom a ich preívaní a správaní. Cítil som, e práve vh¾ad do
psychiky a porozumenie podstaty i zákulisia sociálnej interakcie je tým, èo ma priahuje.
A tak, keï som ako mladý poruèík nastúpil slubu k výsadkovej brigáde, rýchlo som si
potvrdil, e nielen fyzická zdatnos, ale aj psychická odolnos zohráva v èinnosti
vojenského výsadkára mimoriadnu úlohu. U na Vojenskom gymnáziu v Bratislave som
stretol èloveka, ktorý mi je príkladom celý ivot, doc. PhDr. J. Vonkomera, CSc. Vo
vojenskej akadémii v Prahe som sa zoznámil s ïalím vzácnym èlovekom, prof. PhDr.
O. Mikíkom, DrSc. Moje rozhodnutie tudova vojenskú psychológiu, ako aj ju
v budúcnosti uplatòova vo vojenskej praxi sa stalo zrete¾né a dominantné.
Dali by sa Vae slová zaobera sa psychológiou konkretizova?
Spomínam si, e v závere túdia na Vojenskej akadémii v Prahe mi ponúkli robi
apirantúru z dejín Èeskoslovenska, ale aj externú apirantúru na Katedre vojenskej
psychológie. Moja vo¾ba bola jednoznaèná! Vojenská psychológia sa tak stala na dlhú
dobu mojou profilovou rolou dôstojníka profesionála, ale aj mojim koníèkom. Prof. J.
Èech ma, priznám sa, poteil, keï vo svojej knihe o sociálnej komunikácii v r. 2006
napísal (s. 396) O profesorovi PhDr. Gustávovi D. hovoria, e dokáe poloi seba
na miesto druhého, kráèa v jeho topánkach, potom zase vo vlastných a takto spozna
èloveka takpovediac z prvej ruky. Vie po¾utova druhého, keï ho tlaèia jeho
topánky a je spolu s ním astný, keï sú mu pohodlné. Keï sa spätne zamý¾am
nad hodnotením J. Èecha, napadlo ma, e ak po otcovi som zdedil racionálne uvaovanie,
tak moja mama mi nadelila dostatok empatie. Som im za to vïaèný.
Aké boli Vae prvé kroky vo vojenskej psychológii?
Prvým záitkom bola tvorba mojej diplomovej práce na tému: Psychologické
problémy prechodu na nový typ padáka. Vedúcim mojej diplomovej práce bol v tom
èase doc. PhDr. O. Mikík, CSc. ktorý citoval moje zistenia o emocionálnej stabilite èi
labilite vojenských výsadkárov v monografii Svízelné situace (NV 1969). Pre mòa
táto skutoènos znamenala ve¾ké povzbudenie. Problematikou psychiky vojenského
výsadkára som sa zaoberal aj v rigoróznej práci, témou ktorej bola Psychologická
príprava výsadkára  nováèika. Táto problematika ma osobitne priahovala, pretoe
sám som vetko zail na vlastnej koi. Celkovo mám na svojom konte 60 zoskokov
padákom z balóna, malých i ve¾kých lietadiel.
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Ako pokraèovala Vaa ivotná cesta s vojenskou psychológiou?
Èlovek si dobu, v ktorej ije, nevyberá. Na Katedre vojenskej psychológie
a pedagogiky Vojenskej akadémie v Bratislave som zaèal pracova po r. 1969. I keï
rozlet vojenskej psychológie v r. 1968 bol znaène zabrzdený, chápal som prácu na tejto
katedre ako monos vráti dôstojné postavenie vojenskej psychológii vo vojenskom
kolstve. Nebolo to jednoduché. Normalizaèné roky sa negatívne podpísali na mojej
rodine i pracovnej kariére. Z katedry ma preradili na vedeckovýskumné pracovisko. Ja
som vak preradenie vzal ako príleitos skúma aktuálne otázky psychickej záae vojaka.
Rád si spomínam na nadenie náho tímu pri skúmaní emocionálnej stability, èi lability,
vo vojenskej èinnosti.
Ako sa vyvíjala vojenská psychológia v 80-tych rokoch minulého storoèia?
V osemdesiatych rokoch dolo k urèitému uvo¾neniu a vojenská psychológia získavala
stále irie uplatnenie vo vojenskom vzdelávaní a vojenskej praxi. Vysoko si váim vyjadrenie
prof. PhDr. T Pardela, DrSc. v rozhovore pre Literárny týdenník 15/95 H¾adanie súzvuku,
v ktorom bilancuje vývoj psychológie na Slovensku. Kontatuje, e v osemdesiatych
rokoch vznikli psychologické katedry vo vojenskom kolstve (prof. G. Dianika, doc.
J. Vonkomer). V týchto rokoch som sa stal náèelníkom pozoruhodnej samostatnej
Katedry vojenskej psychológie. Èasto spomínam na svojich vtedajích spolupracovníkov.
Kolektív katedry tvorili výrazné osobnosti, znaène od seba odliné, neopakovate¾né,
ale v tímovej práci sa navzájom dopåòajúce a umocòujúce. Teilo ma a povzbudzovalo
v práci, e prísluníci Katedry vojenskej psychológie mali vysokú autoritu u svojich
kolegov aj tudentov pre svoju nekonvenènos, originálnos i nebojácne presadzovanie
psychologických postulátov, ktoré málokedy chutia mocným.
Èo sa udialo s vojenskou psychológiou zaèiatkom 90-tych rokov?
Vojenskí psychológovia neboli prekvapení zásadnými spoloèenskými zmenami.
Výsledky výskumov, ktoré realizovali, zmeny naznaèovali. V roku 1990 zaèala svoju
èinnos Vysoká vojenská pedagogická kola v Bratislave. Vyzretos Katedry vojenskej
psychológie umonila presadi a zriadi tudijný odbor psychológia  vojenská psychológia.
V akademickom roku sme zaèali za pomoci Univerzity Komenského, SAV a ïalích intitúcií
realizova jednoodborové túdium vojenských psychológov pre funkcie vojskových
psychológov. Toto obdobie povaujem za vyvrcholenie èinnosti Katedry vojenskej
psychológie. Rozdelením Èeskoslovenskej federatívnej republiky, VVP ukonèila svoju
èinnos a tudenti 3. a 4. roèníka úspene dotudovali na civilných univerzitách. Absolventi
tohto túdia vytvorili základ psychologickej sluby v armáde Slovenskej republiky a úspene
sa uplatnili nielen vo vojenskom výcviku, ale aj v bojovej èinnosti (vojna v Zálive, bojové
misie atï.). Keï som na seminári Èlovek na konci tisícroèia v mieri?, ktorý organizovali
aj moji bývalí tudenti, postavil otázku, èi existujú dejiny vojenskej psychológie na Slovensku,
odpovedal som, e napísané dejiny tejto disciplíny neexistujú. Zároveò som vak dodal, e
existovala a existuje pozoruhodná èinnos vojenskej psychológie a preto sa nájde urèite
niekto, kto s primeraným odstupom zhodnotí a napíe jej dejiny na Slovensku.
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Ako predstavitelia vojenskej psychológie spolupracovali so Slovenskou
psychologickou spoloènosou pri SAV?
Táto spolupráca bola pozoruhodná a podnetná. Hlboko sa mi vryli do pamäti stretnutia
na pôde Bratislavskej skupiny Slovenskej psychologickej spoloènosti. Priate¾skos,
nekonvenènos týchto stretnutí priaznivo motivovala èinnos vojenských psychológov.
Ja sám som vynaloil znaèné úsilie, aby sme neboli len pasívni úèastníci týchto stretnutí,
ale aby sme aktívnou mincou odplácali aktivity naim civilným kolegom. V spolupráci
a kooperácii rôznych akcií významnú úlohu zohrala aj Vojenská sekcia Slovenskej
a Èeskoslovenskej psychologickej spoloènosti, ktorej som bol viac rokov predsedom.
Muzikoterapia, invenèné moderovanie stretnutí, interesantné obsahové problémy a port,
èi neformálne posedenia vytvárali na stretnutiach nielen pohodovú atmosféru, ale zároveò
posilòovali vzájomnú kooperáciu a priate¾ské vzahy. Obèas ma v súèasnej situácii
napadne, èi by èas vtedajej atmosféry bratislavských stretnutí neprospela aj dnenej
psychologickej komunite.
Ako pokraèovala Vaa ivotná cesta po odchode z armády?
Bola a je bohatá a zaujímavá. Od r. 1993 do konca r. 1999 som pracoval na Akadémii
Policajného zboru v Bratislave. Táto, novo sa kontituujúca, vysokokolská intitúcia
mi poskytla dostatok priestoru vyui moju odbornú kvalifikáciu a skúsenos na jej
kvalitné fungovanie. Stal som sa vedúcim Katedry spoloèenských vied a za krátky èas aj
prorektorom pre vedu a zahranièné styky. V priebehu troch rokov sa nám podarilo plne
sa akreditova. Za osobitný úspech povaujem to, e za môjho pôsobenia získala policajná
psychológia dôstojné miesto v príprave prísluníkov polície. Ve¾mi mi pomohli
poznatky, ktoré som získal v armáde, ako aj to, e orientácia na disciplíny aplikovanej
psychológie ma vdy mimoriadne interesovali. Práca na policajnej akadémii, osobitne
úèas v rôznych výskumných tímoch (napr. strednodobá prognóza kriminality, krádee
v bytoch, krádee áut a pod.), vyadovala interdisciplinárnu spoluprácu. Tak sa zrodil
môj kontakt s kriminológiou, kriminalistikou, odbormi práva, osobitne trestného práva.
Túto skúsenos ste zrejme vyuili pri príchode na Právnickú fakultu Trnavskej
univerzity v Trnave ?
Áno, je to tak. V roku 2000 sa mi naskytla vzácna príleitos pomôc budova túto
fakultu, na ktorej pôsobím dodnes. Som vedúcim Katedry propedeutiky právnických
predmetov a v súèasnosti vykonávam akademickú funkciu prodekana pre rozvoj. V r.
2000-2007 som bol predsedom Akademického senátu Právnickej fakulty a èlenom
Akademického senátu Trnavskej univerzity. Garantujem a prednáam predmety Sociálna
psychológia pre právnikov, Forenzná psychológia a Kriminológia. Nerád by som
ïalej èitate¾a unavoval výpoètom ïalích èinností a aktivít. Teím sa zo skutoènosti, e
sa mi darí uplatòova poznatky psychológie v príprave budúceho právnika. Teí ma, e
som doteraz nestratil chu uèi a báda, ako aj to, e moji spolupracovníci a osobitne
tudenti to takto vnímajú a oceòujú.
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Èo by ste chceli poveda na záver rozhovoru?
Váim si, e sa uskutoènil tento rozhovor. Som rád, e aj touto formou budem
v kontakte s komunitou slovenskej psychologickej spoloènosti. Doteraz opatrujem
èlenskú legitimáciu è. 737, podpísanú vtedajím predsedom D. Kováèom. Aj jeho
zásluhou som na akciách spoloènosti poznal nekonvenènos a noblesu záitku.
Zo srdca elám Slovenskej psychologickej spoloènosti, aby sa jej úspene darilo
napåòa u¾achtilé ciele. Záleí mi na tom, je to aj moja iria komunitná rodina. Apropo,
rodina, tá moja najbliia, manelka Hana, deti MUDr. Tomá a Mgr. Hana, ich rodiny,
osobitne vnuci Jakub, Niko, Matú a Luká, vetci sú mojou oporou a bezpeèným
prístavom, ktorý mi umoòuje by èinný pri zve¾aïovaní psychológie.
Keï som pozýval priate¾ov na oslavu môjho jubilea, ako motto som uviedol tieto
slová: Tok rokov nezastavíme, preto zostaòme mierne optimistickí. ivot je nielen
aký, ale aj krásny v tejto chvíli. Aj keby sme v ïalích rokoch u nièoho iného
nemali, staèí ma k chví¾am ¾udského astia primerané zdravie, trochu invencie
a dos psychickej sily.
Za rozhovor ïakuje a do ïalích rokov pevné zdravie, ve¾a tvorivej energie a ivotného
elánu elá
Mária Bratská

Rozhovor s jubilantom Prof. PhDr. Imrichom Ruiselom, DrSc.
Milý jubilant,
myslím si e laudácií si v tomto období zail viacero, a tak sa a pokúsim vyspoveda
osobne tak, aby sme sa dozvedeli aj nieèo mono viac, ne to, èo pospomínali ostatní
laudátori.
Èo bolo pre teba také lákavé by priam podmanivé, e si sa zaèal zaujíma
o túdium psychológie? Teda otázka, preèo práve psychológia?
Moje zaèiatky boli celkom prozaické. U v mladosti som mal rád históriu a akúsi
naivnú filozofiu, ktorá sa na moje spirituálne poteenie pretransformovala a neskôr.
Po základnej vojenskej slube som pôsobil ako vývojový technik na Fakulte telesnej
výchovy a portu, kde som rieil aj psychologické témy. Hlbí záujem o psychológiu
vo mne vzbudil priate¾, ktorý neskôr emigroval do USA. Ale vïaka jeho podnetom som
sa ako 26-roèný v roku 1967 prihlásil na dia¾kové túdium psychológie, ktoré som
ukonèil roku 1972. Zazdalo sa mi, e práve tento odbor dokáe celkom úspene spoji
môj sklon k formovaniu verbálnych kontruktov s reálnymi výskumnými aktivitami.
Skús sa zamyslie a obzrie sa spätne na vlastnú, musím poveda e skvelú,
vedeckú kariéru. Ktoré témy a najviac oslovili a preèo? Bolo to individuálne
rozhodnutie, tlak zhora èi zvonku, alebo potreba praxe?
Èo sa týka mojej kariéry, ako som u uviedol, zaèala v telovýchovnom výskume. Po
ukonèení túdia som preiel do Ústavu experimentálnej psychológie SAV, kde pôsobím
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a podnes. Ústav v tom èase u mal za sebou nieko¾ko výskumných etáp. Ve¾mi sympaticky
na mòa zapôsobil fakt, e vedenie ústavu sa od poèiatku svojej existencie zameralo na
problematiku kognitívnych procesov. Najskôr zaèali výskumy pociovania, vnímania, pamäti,
neskôr aj myslenia, inteligencie a tvorivosti. Pozoruhodné je, e tieto vedecké aktivity sa
u nás rozvíjali paralelne s kognitívnymi vedami a najmä s kognitívnou psychológiou v
zahranièí. Pochopite¾ne, e v tom období sme trpeli absolútnym nedostatkom vhodnej
literatúry. Pozoruhodné je vak, e nai priekopníci si namiesto kognitívnych vied významne
pomáhali spoluprácou s kybernetikou, ktorá sa po tristných zaèiatkoch udomácòovala aj
u nás. Keï sa objavila prvá Kognitívna psychológia od Ulrica Neissera zistili sme, e sa od
hlavných výskumných trendov ani ve¾mi neodchy¾ujeme. Rád si spomínam na tolerantnú
a pozitívnu vedeckú atmosféru ústavu, ktorá napriek rôznym obmedzeniam umoòovala
plnohodnotné vedecké aktivity.
Ktoré vedecké, odborné ale i organizaèné výstupy a výsledky práce a najviac
poteili a preèo? Alebo inak, ktoré výsledky svojej práce si najviac vái?
Ve¾mi si váim, e vedenie ústavu mi umonilo vedeckú sebarealizáciu a poskytovalo mi
vestrannú podporu. Tak mohli vznika aj moje samostatné i skupinové monografie, v ktorých
som sa snail slovenským kolegom, tudentom i ostatným èitate¾om poskytnú èo najviac
poznatkov nielen formou literárnych preh¾adov, ale aj vlastných výskumných poznatkov.
Osobitne si cením najmä publikácie venované múdrosti a poznávaniu, ktoré predstavujú nóvum
nielen slovenskej, ale aj èeskej a európskej proveniencie. Z organizaèného h¾adiska ma
poteilo, keï mi Predsedníctvo SAV umonilo vies dve Centrá excelentnosti v rokoch
2003-2010, v ktorých spolupracovali kolegovia nielen z akademických, ale aj
vysokokolských a rezortných ústavov (v spolupráci so zahraniènými expertmi). Z vedeckého
h¾adiska ma poteilo rozhodnutie vedenia Katolíckej univerzity v Lubline, ktoré ma koncom
minulého roka pozvalo na celodenný one man show o problematike múdrosti, organizovaný
v spolupráci s Európskym sociálnym fondom.
Má okrem psychológie aj iné lásky. Ja viem o niektorých, je to port, história,
geografia, múdros...sú teda okrem ob¾úbených Kanaïanov aj nejakí iní favoriti?
Skús prezradi ako sa k svojim láskam správa a preèo?
Zaiste, kadý z nás má viacero lások. Priznám sa, e psychológia ma dos opantala.
Avak paralelne sa rozvíjali aj niektoré ïalie záujmové aktivity. Hodne èasu som vdy
venoval portovaniu, najmä basketbalu i futbalu. Neskôr som k nim pridal aj jogging
(zaiste sa Ivan pamätá na èasy, keï sme spolu zvládli hodne kilometrov). Zaujímavé
sebapozorovania mi umoòovali aj maratóny, ktoré som úspene prebehol. Zvlátne
mentálne bonbóniky som získaval behaním na takých atraktívnych miestach ako boli
tadión v Delfách, gymnasión na Rodose, olympské tadióny v Helsinkách a tokholme,
èinná sopka na gréckom ostrove Nisyros alebo husté lesy v Joensuu, v Karélii. Ïaliu
ve¾kú lásku pociujem k hudbe; psychológii a behaniu konkuruje klavír vlastnými
verziami Mozarta, Haydna, Bacha, Chopina a mnohých iných. K nabitiu mentálnych
bateriek výdatne prispieva aj chalupa pod Èertovicou. A hlavne som hrdý, e som
spoznal mnohých vzácnych ¾udí nielen u nás, ale aj v zahranièí.
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Si ob¾úbený pedagóg, uèí na viacerých miestach na Slovensku ale i v zahranièí.
Aký rozdiel vidí medzi èasom, keï sme tudovali my a súèasným stavom? V èom je
najväèí rozdiel?
Nu mono poveda, e rozdiely sú skutoène ve¾ké. Na jednej strane máme snáï
rovnakú motiváciu a smäd po vedomostiach. Oproti naim mladým rokom sa vak rozsah
túdia významne zvýil. Nielen vzh¾adom na kognitívne zloenie jednotlivých
psychologických disciplín. Neporovnate¾né sú dnes aj monosti zahranièných kontaktov
a dostupnosti literárnych prameòov. Staèí len spomenú, e jeden z naich kolegov zbieral
podklady pre svoju doktorandskú prácu s probandami v arabských krajinách, Indii, Nepále
a Indonézii. Niekedy sa zdá, e tých vedeckých pokuení je a prive¾a a nie vetky
dokáeme plne vyui. Na druhej strane naa generácia sa viac orientovala na
experimentálne metódy v psychológii.
Alebo tie, aký je rozdiel medzi slovenskými a povedzme fínskymi èi holandskými
tudentmi?
Myslím si, e rozdiely nie sú výrazné. Vo vetkých troch krajinách sa stretávame
s vysoko motivovanými mladými ¾uïmi, ktorý priam hltajú poznatky, ktoré im ponúkajú
ich uèitelia. Pochopite¾ne, e medzi nimi sa vyskytnú aj jednotlivci, ktorých prilákala
skôr móda alebo náhoda. Zdá sa mi vak, e fínski alebo holandskí tudenti sú aktívnejí
diskutéri ako nai. Podobne medzi nimi prevaujú dievèatá. Ak nai tudenti v írke
odborného záberu zaostávajú, môe to by aj vina ich uèite¾ov.
Èo by mali dnení tudenti vedie viac a èo povauje za rozhodujúce faktory
úspenosti túdia psychológie dnes?
Nie je tajomstvom, e úspené vykonávanie urèitej profesie je do znaènej miery
podmienené aj iaducou osobnostnou truktúrou. Pochopite¾ne, nemono vdy h¾ada
priamu kauzalitu, no popri výraznej kognitívnej orientácii na základné problémy èloveka
a spoloènosti pri h¾adaní budúcich psychológov by sme mali uprednostòova jednotlivcov
s vysokou mravnou integritou, s nadpriemernou sociálnou inteligenciou, s primeranou
empatiou a senzitivitou, vyzbrojených toleranciou, trpezlivosou a vytrvalosou.
Povolanie psychológa prináa nároèné problémové situácie, ktorých rieenie vyaduje
nielen bohaté poznatky, ale aj dlhodobý tréning peciálnych zruèností a pozitívnu
hodnotovú orientáciu.
Odvolávam sa tvoju znalos histórie, myslí si, e ¾udstvo má ancu polepi sa?
Keï áno preèo alebo preèo nie? A ako by prípadne mohla (a mala) prispie naa veda?
Nie som si celkom istý, èi je ¾udstvo teraz lepie alebo horie ne predtým. Oddávna
malo svojich kladných hrdinov, ale aj negatívnych zloèincov. Vdy sa presadzovali
u¾achtilé motívy, ale aj ialené zloèiny. Aby som vak siahol po pozitívnych príkladoch
z histórie. Pri pobyte v Holandsku ma zaujala história vzniku univerzity
v Rembrandtovom rodisku Leidene. Za zásluhy v boji za nezávislos krajiny, keï sa
obyvatelia mesta vzopreli panielskej okupácii a krajina bola slobodná, mohli si tamojí
radní vybra ako odmenu: buï sa mestu odpustia na desa rokov dane, alebo dostanú
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právo zaloi univerzitu. Medzi radnými prevaovali obchodníci a remeselníci, údajne
dos etrní a lakomí. Napriek tomu si vybrali druhú monos. Ich univerzita dodnes
patrí k najlepím v Európe a tudujú na nej aj ratolesti krá¾ovskej rodiny. Takýto týl
myslenia, diametrálne sa rozchádzajúci s terajou praxou, ktorý by viedol k uválivému
a múdremu rozhodovaniu, by som doièil aj naej krajine. A podpora vede a kolstvu sa
vdy vyplácala. A vie si dnes niekto na Slovensku vôbec predstavi, e Alexander Ve¾ký
nosil Aristotelovi zaujímavé predmety zo zahranièných ciest?
Ktoré oblasti psychologickej vedy povauje v súèasnosti za kruciálne a preèo?
A ako by sme sa s nimi mali popasova?
Dnené túdium psychológie sa a kàèovite usiluje o neustále rozirovanie odborného
záberu o rôzne nové smery poznania. Presadzujú sa aplikácie do najrôznejích oblastí
praxe, èo má pochopite¾ne svoj význam. Pod¾a mòa je vak pre napredovanie
psychológie ove¾a dôleitejí návrat ku koreòom naej racionality, kognícii a tým aj
naej civilizácie. Preto by bolo iaduce ponúknu naim tudentom podstatne detailnejí
exkurz do systému gréckeho myslenia. Mám na mysli zvládnutie takých k¾úèových
stratégií ako je napríklad platónska antitéza medzi vedením (epistéme) a názorom (doxa).
Ak sa obzrieme okolo seba asneme nad tým, ko¾ko ¾udí (aj vzdelaných a inteligentných)
nedokáe tieto dve stránky poznávania rozlíi a dopúa sa závaných kognitívnych
omylov. A naèo je nám vzdelanie, ak nedokáeme rozozna realitu od názoru? Akú úroveò
bude ma pracovný, poradenský, klinický, sociálny alebo politický psychológ bez
primeraného poznávania? A nekontrolované a násilne presadzované subjektívne názory,
aj keï v mene vyích ideálov, priniesli v priebehu ¾udskej histórie nesèíselné neastia.
Na èom v súèasnosti pracuje a teda na èo sa môeme v najbliom období tei?
Je známe, e èloveka vo vyích vekových obdobiach pritláèa akási kognitívna
ekonomika, ktorá redukuje írku jeho odborného záberu. Pre mòa zaznel signál, aby
som sa zameral na akési kognitívne meta, v mojom prípade symbiózu poznatkov
o inteligencii, múdrosti i poznávania ako takého: èi u v individuálnom, sociálnom,
historickom alebo medzikulturálnom kontexte. Teraz ma láka h¾adanie súvislostí medzi
pôsobením takých geniálnych osobností ako boli Konfucius, Homér, sv. Izidor, Rabelais,
Francis Bacon, Newton a Galton, prípadne ako Aztéci kultivovali pozoruhodný kontrukt
v nahuatl jazyku zvaný tlamatini. Plameò poznávania sa vdy íril dejinami, aj keï niekedy
blikal ako slabá iskrièka, znova sa rozhorel a svietil na cestu vpred. A mono som zvedavý
aj na to, èi existuje prenos medzi túdiom múdrosti a reálnym konaním jednotlivca (pokia¾
by som myslel na seba, ide o art).
Ïakujem za rozhovor, prajem ti milý Imro ete ve¾a velijakých úspechov, budeme
sa tei na ïalie tvoje výstupy, a mám jednu prosbu, vedel by si nájs slovenský
ekvivalent k nahuatl(?)....a to nebol art.
Ivan Sarmány-Schuller
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Recenzie nových kníh
Iva Stuchlíková : Základy psychologie emocí. 2. Vyd. Praha : Portál,
2007. 232s. ISBN 978-80-7367-282-9.
Oblas skúmania emócií sa po mechanistickom nazeraní behaviorálne zameraných
autorov opä dostala do centra pozornosti psychológie v sedemdesiatych rokoch
minulého storoèia a v súèasnosti predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu líniu empirického
sledovania. Autorka, doc. Mgr. PaeDr. Iva Stuchlíková, CSc., sa problematikou
psychológie emócií zaoberá dlhodobo, tie ako èlenka medzinárodných vedeckých
organizácií. V druhom, nezmenenom broovanom vydaní (prvé z roku 2003) svojej
monografie prináa èitate¾ovi ucelený preh¾ad a dopåòa ho zisteniami z ostatných
desaroèí. Preh¾adnos publikácie dotvárajú jednak abstrakty a èlenenia jednotlivých
kapitol na ich zaèiatkoch, ale aj krátke zhrnutia v ich záveroch, èi poznámky na konci
monografie pre dôkladnejie pochopenie.
Prvú kapitolu s názvom Emoce a emoèní zkuenost autorka venuje zadefinovaniu
základných pojmov, ktoré sú pre túto oblas skúmania príznaèné, ako vak sama
upozoròuje, niektoré z nich nie sú jasne vymedzené a môu vies k nesprávnemu
pochopeniu. Ïalej opisuje integratívny model priestoru afektívnych stavov (vo¾ne pod¾a:
Yik, Russell, Feldman- Barrett, 1999), ktorý sa snaí nájs prieniky viacerých
relevantných teórií (Russell, 1980; Watson a Tellegen, 1985; Thayer, 1989; Larsen
a Diener, 1992). V kapitole autorka taktie v struènosti predstavuje novie prístupy
k chápaniu emocionálnej skúsenosti (napr. Frederickson, 1995; Loewenstein, Schkade,
1999; Malatesta, 1990; Pervin, 1993; ) a ich interkultúnym pecifikám (napr. Kitayama,
Markus, Kurokawa, 2000).
Pod názvom druhej kapitoly, Tradièní pøístupy k emocí, nájde èitate¾ zhrnutie
pôvodných teórií, ktoré významným spôsobom ovplyvnili súèasné nazeranie na
psychológiu emócií. Sú to jednak prístupy zamerané na emocionálne preívanie, v rámci
ktorých nemôe by opomenutý dynamický prístup, ako aj jeho súèasné smerovanie
(napr. Horowitz, 1998). Ïalej sú to prístupy zamerané na fyziologický aspekt emócií
(James a Lange, koniec 19. storoèia, zo súèasných napr. lachta, 2001). V tomto zmysle
je to aj neurologický prístup, ktorý formulovali Cannon a Bard ako reakciu na JamesLangeho chápanie a ktorý si naiel svojich zástancov aj v ïalom období (napr. Maclean,
1986). Kapitolu uzatvárajú prístupy zamerané na výraz a prejavy správania, èi u v zmysle
evoluèného chápania (napr. Darwin, Izard, Plutchik) adaptívnosti emócií, alebo
behaviorálne nazeranie na emócie ako predispozície správa sa urèitým spôsobom
(Skinner, 1953).
Vyústenie predchádzajúcej kapitoly predstavuje tretia kapitola s názvom Soudobé
pøístupy k emocím, kde autorka oboznamuje èitate¾a so súèasným stavom poznania.
Významná pozornos sa ostatné desaroèia venuje oblasti primárnych emócií a ich
prejavov. V tomto zmysle sú to jednak zástancovia existencie dvoch neuronálnych
systémov spracovania emoèných podnetov (napr. Damasio, 2000), ako aj
psychoevoluèného prístupu ku emóciám ako mechanizmom preitia s genetickým
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základom (napr. Plutchik, 1958). Ïalej je to chápanie primárnych emócií ako diskrétnych
(jednotlivých) adaptaèných mechanizmov (napr. Izard, 1977, 1991, 1993). V kapitole
je taktie spomínaná oblas skúmania výrazu tváre a s ním spojeného emoèného
preívania (napr. Steiner, 1979; Zajonc, 1993), ako aj súèasné neuropsychologické
(Davidson, 1993; Hellerová a Nitschke, 1997; Henry, pod¾a: Carlson, Hatfield, 1992;
LeDoux, 1986, 1989, 1994, 1996) a kognitívne chápanie emócií (napr. Lazarus, 1984;
1991, 1988; Mezzacappová, Katkin, Palmer, 1999; Schachter, Singer, 1962; Zajonc,
1980, 1993), obe vychádzajúce z pôvodného fyziologického prístupu.
O význame emócií v ivote tak jednotlivca, ako aj spoloènosti, pojednáva tvrtá
kapitola s názvom Funkce emocí v naem ivote, kde autorka rozliuje tri významné
oblasti. Sú to jednak funkcie intrapersonálne (napr. Bower, 1981, Levenson, 1994, 1999),
ïalej sociálne (napr. Keltner a Haidt, 1999), ako aj vývinové (napr. Abeová a Izard, 1999;
Kochanska, 1997; Magai a Nusbaum, 1996), kde autorka prináa preh¾ad prejavov emócií
v jednotlivých vývinových obdobiach, od raného detstva a po obdobie staroby.
Nako¾ko èasto diskutovanou témou v tejto oblasti skúmania je vzah medzi emóciami
a racionalitou, v monografii jej je venovaná celá piata kapitola s názvom Emoce a
racionalita. Autorka v nej na základe predstavenia súèasného stavu poznania poukazuje
na fakt, e nazeranie na emócie ako protiklad ku kognitívnym zlokám mono povaova
za prekonané. Emócie nielene úzko súvisia s jednotlivými poznávacími procesmi, ale
majú významný vplyv aj na procesy uèenia (napr. Vester, 1997). Poukazuje tu tie na
vplyv pozitívnych a negatívnych emócií na pozornos (napr. Easterbrook, 1959; Ris
a Dember, 1996), pamä (napr. Revelle a Loftus, 1992; Forgas, 1994), kognitívnu
trukturáciu (napr. Neuberg a Newson, 1993), procesy rozhodovania (napr. Frijda, 1986,
Stuchlíková, 1996), èi elaboráciu problému (napr. MacLeod, 1994; Stöber, 1997).
V závere kapitoly struène predstavuje oblas emocionálnej inteligencie (napr. Mayer
a Salovey, 1991).
Pre lepie pochopenie problematiky emócií ponúka autorka v iestej kapitole
s názvom Vybrané emoce a jejich dynamika preh¾ad stavu poznania k niektorým
najèastejie empiricky sledovaným emóciám, èi u je to astie a rados (napr. napr.
Averill a More, 1993; Czikszentmihalyi, 1996), láska a náklonnos (napr. Sternberg,
1988), ale aj nenávis a hnev (Elster, 1999; Stuchlíková, 2001), smútok a zármutok
(napr. Segrin, 1998; Stearns, 1993) atï. V kapitole taktie rozliuje emócie vzahujúce
sa na jednotlivca (napr. hrdos, ¾útos, vina, èi zahanbenie) a emócie vyplývajúce zo
vzájomnej interakcie (napr. závis, iarlivos, ¾útos). Ako vak uvádza, jej ambíciou
nie je ani tak poskytnú èitate¾ovi komplexné poznanie, ako ho skôr upriami na fakt,
e oblas skúmania emócií sa v súèasnosti dynamicky rozvíja. Výraznejie zameranie
na pozitívnu psychológiu pritom prenieslo aisko empirického skúmania najmä na
oblas pozitívnych emócií (vo vydavate¾stve Portál k tejto téme vylo v r. 2010 druhé
nezmenené vydanie monografie J. Køivohlavého Pozitivní Psychologie s podtitulom
Radost, nadìje, odpoutìní, smiøování, pøekonávání negativních emocí).
Kým v predolých kapitolách autorka predstavuje súèasný stav poznania psychológie
emócií a zistenia, ktoré mu predchádzali, v poslednej, siedmej kapitole, s názvom
Regulace emocí poukazuje na monosti ich kontrolovania. Pribliuje termín emoèná
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regulácia (napr. Gross, 1998, 1999; LeDoux, 1994; Thompson, 1990), jej hlavné
procesy (prehodnotenie a potlaèenie), ako aj formy kontroly (kognitívna, fyziologická
a behaviorálna). Krátka úvaha v závere monografie navodzuje celkový príjemný
emocionálny stav zo zmysluplnosti a nenahradite¾nej úlohy emócií v ivote jednotlivca.
Hoci sa môe javi, e monografií s podobným názvom a témou spracovania je u na
kninom trhu dostatoèné mnostvo, má táto publikácia hneï nieko¾ko prínosov. Je to
jednak erudovanos autorky, ktorá sa problematikou zaoberá dlhoroène aj v spolupráci
so zahraniènými výskumníkmi. Taktie je to spôsob uchopenia témy, nako¾ko sa
nezameriava na u dobre známe prístupy a poznatky, ale namiesto toho ponúka preh¾adné
èlenenie, doplnené aktuálnym poznaním (v èase vydania publikácie) a pecifikami, ktoré
sú emóciám príznaèné. Dynamickos empirického skúmania psychológie emócií, ktoré
autorka akcentuje, podporujú aj desiatky výskumov, uskutoènených po vydaní publikácie
(napr. Lewis, 2008; Tracy, Robins, Tangney, 2007; Weiner, 2006; Wharam, 2009).
Publikácia poskytuje ucelený preh¾ad o minulom, ale aj súèasnom stave poznania, a je
preto vhodná nielen pre nových záujemcov o túto problematiku, ale aj pre tých, ktorí sa
u v tom mnostve teórií a nazeraní na psychologické aspekty emócií akosi strácajú.
Radoslav Blaho.

Zbynìk Vybíral: Psychologie komunikace. Vyd. 2. Praha : Portál,
2009. 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1.
Psychologie komunikace vychádza ako druhé, rozírené a pozmenené vydanie knihy
Psychologie lidské komunikace z roku 2000. Autor pri druhom vydaní èerpal z ïalích,
pribline 170 prameòov a knihe pribudlo viac ako 90 strán.
Doc. PhDr. Zbynìk Vybíral, Ph.D. - autor knihy, ukonèil túdium na FFUK v Prahe
v roku 1984. Postgraduálne absolvoval, okrem iného aj výcvik v manelskej a rodinnej
terapii, psychoterapeutický výcvik, výcvik v transakènej analýze a viacero bálintovských
skupín. Od roku 1997 je lektorom komunikaèných kurzov. Od roku 2000 uèí na Fakulte
sociálnych túdií Masarykovej univerzity v Brne a venuje sa kritickej psychológii,
komunikácii a psychoterapii, je autorom viacerých kníh.
Kniha Psychologie komunikace je napísaná odborným jazykom a opiera sa o vedeckú
psychologickú terminológiu, hoci ako uvádza sám autor, pri jej písaní sa snail o
¾udskejí jazyk ako v predolom vydaní. Kniha je obsahovo rozdelená na dve èasti.
Prvá èas môe slúi ako bohatý zdroj informácií pre vetkých, ktorí majú záujem
dozvedie sa viac o komunikácii a môe pomôc ako oporný bod tudentom rôznych
odborov, v ktorých sa v hojnej miere vyuíva komunikácia, napríklad psychológom,
sociológom, ale aj právnikom èi tlmoèníkom. Druhá èas je viac zameraná na psychológiu
komunikácie v poradenstve, psychoterapii a klinickej praxi.
Prvá èas knihy zahàòa 6 kapitol. V prvej kapitole sa autor zaoberá definovaním
základných pojmov a termínov z oblasti psychológie komunikácie. V druhej kapitole
nás oboznamuje s úlohou mentálnych reprezentácií pri komunikácii a upozoròuje na
nedorozumenia a konflikty, ktoré môu vznika pri komunikovaní na základe rozdielnych
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mentálnych reprezentácií komunikujúcich jednotlivcov. Tretia kapitola informuje èitate¾a
o neverbálnej komunikácii. Autor venuje ve¾a priestoru výskumom z histórie, ktoré
prispeli k formulácii teórií neverbálnej komunikácie, ale tie varuje pred rizikami
pekulatívnych výkladov neverbálnej komunikácie. V tvrtej kapitole sa autor knihy
venuje analýze slovnej komunikácie. Pojednáva o rodových rozdieloch, vývine slovnej
zásoby, fázach v osvojovaní si jazyka a rozvoji slovnej zásoby. Piata kapitola oboznamuje
èitate¾a o utváraní skutoènosti pomocou jazyka. Autor taktie kritizuje politický
a vedecký jazyk, ktoré èasto vyuívajú zloité vyjadrovanie za úèelom ohromi
a zapôsobi. V piatej kapitole autor venuje priestor zmieaným jazykom, slangu
a rastúcemu vplyvu anglického jazyka na komunikáciu. V iestej kapitole, poslednej
kapitole prvej èasti knihy, sa môe èitate¾ oboznámi s psychologickými aspektmi
masmediálnej komunikácie a manipuláciou, ktorá sa môe pri masmediálnej komunikácii
vyskytova.
Druhá èas knihy má 9 kapitol. V poradí siedma kapitola knihy sa venuje komunikácii
v pojmoch teórie hier. V ôsmej kapitole autor informuje èitate¾a o komunikácii
v transakènej analýze a uvádza príklady komunikácie egostavov rodiè, dospelý a diea.
Deviata kapitola nadväzuje komunikáciou v ïalích psychologických smeroch,
konkrétne systémovom, systemickom a Rogersovom prístupe zameranom na èloveka.
Desiata kapitola sa venuje komunikácii z poh¾adu filozofie starovekého Grécka a Ríma,
sofistike a rétorike. Jedenásta kapitola oboznamuje èitate¾a o zdravej, kvalitnej, funkènej
komunikácii a o negatívnom pôsobení nezdravej komunikácie na èloveka a informuje
o asertívnej komunikácii a jej pravidlách. V dvanástej kapitole autor venuje priestor
poruchám v interpersonálnej komunikácii, patologickým a abnormálnym prejavom, ktoré
sa môu vyskytova v komunikácii jednotlivcov s duevnými poruchami a tie
komunikácii v strese. Trinásta kapitola je zameraná na terapeutickú a pomáhajúcu
komunikáciu. Autor sa venuje dopadu komunikácie psychoterapeutov, lekárov
a zdravotníckeho personálu na lieèbu, zdravie a pohodu pacientov a dáva do pozornosti
èitate¾a dôleitos raportu a riziká psychoterapeutickej komunikácie, napríklad
prekoncepciu èi depersonalizujúci argón. trnásta kapitola sa zaoberá komunikáciu
v prostredí internetu a pätnásta kapitola sa venuje metakomunikácii.
Kapitoly desa, trnás a pätnás by sa svojím obsahom hodili viac do prvej èasti
knihy a tým by druhá èas nadobudla ucelenejiu formu a zameriavala by sa výluène na
oblas poradenstva, psychoterapie a klinickej komunikácie.
Autor knihy dokáe ve¾mi dobre uvies èitate¾a do problematiky kadej kapitoly.
Vysvetlí základnú terminológiu, pôvod pojmov a ich význam, a v chronologickom slede
informuje o tom, ako rástol záujem vedcov o danú oblas. Uvádza najznámejie výskumy
a vyjadruje sa ku súèasnej situácii v danej problematike.
Prednosou knihy sú poèetné konkrétne príklady z reálneho ivota a z výskumov
iných vedcov, ktorými autor vhodne dopåòa teóriu, rady ako úspene komunikova
a taktie odporúèania na literatúru, ktorá môe poslúi èitate¾ovi na rozírenie a
prehåbenie vedomostí k problematike z kadej kapitoly.
Soòa Takáèová
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STANOVY A ÈLENSTVO V SPS
 Slovenská psychologická spoloènos pri SAV je dobrovo¾né vedecké a profesné zdruenie psychológov, ktoré
pracuje ako obèianske zdruenie. Usiluje sa o podporu
a rozirovanie psychológie ako vedy i praktickej
disciplíny, o rozvoj a vyuívanie psychologických
poznatkov v spoloènosti.
 Orgánmi SPS, ktoré riadia a zabezpeèujú vetky jej
èinnosti, sú: Valné zhromadenie, výbor, predseda,
predsedníctvo, výbory oblastných skupín a sekcií,
revízor.
 SPS má tri kategórie èlenov: riadnym èlenom SPS sa
môe sta iba absolvent vysokokolského túdia
psychológie, mimoriadnym èlenom sa môe sta
odborník z príbuznej èi spolupracujúcej vednej
disciplíny a tudent psychológie poèínajúc 3. semestrom túdia. Èestné èlenstvo sa priznáva významným
domácim alebo zahranièným odborníkom, ktorí sa
osobitným spôsobom zaslúili o rozvoj psychológie.
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