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NAMIESTO ÚVODNÍKA ...
Váené dámy, váení páni, milé kolegyne, milí kolegovia,
práve èítate úvodnú stranu druhého èíslo PsychoFóra (2/2010), informaèného bulletinu
Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV. To, e toto èíslo vychádza a má aj ve¾mi
dobrú informaènú a formálnu úroveò je zásluha úzkeho okruhu èlenov výboru SPS a najmä
doc. PhDr. Mateja Czaku, CSc., ktorému patrí za túto prácu poïakovanie. Aj keï sa v ostatnom
období rozíril okruh prispievate¾ov, ve¾mi by sme si priali, aby o aktivitách v jednotlivých
regiónoch a intitúciách sme dostávali ete viac informácií a ohlasov. Taktie by sme privítali
ïalie námety, pripomienky a postrehy k rôznym problémovým okruhom zo ivota naej
psychologickej obce.
Na tomto mieste by som rada pripomenula nieko¾kými slovami najdôleitejie aktivity
z uplynulých mesiacov, o ïalích sa podrobnejie doèítate na stránkach tohto èísla. Tí z Vás,
ktorí ste prispeli svojou aktívnou alebo pasívnou úèasou na týchto podujatiach, iste mi dáte
za pravdu, e patrili medzi úspené a vydarené.
tudentské psychologické dni 2010, 11. roèník Celoslovenského kola VOK a 10. roèník
Medzinárodného kola VOK sa konali v Nitre 21.  22. 4. 2010, pod organizaèným
patronátom Katedry psychologických vied a Ústavu aplikovanej psychológie, Fakulty
sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Ich obsahové zameranie obohatilo 18 víaznými
prácami 20 autorov z ôsmich katedier psychológie zo Slovenska a dvoch katedier psychológie
z Èeskej republiky. Za perfektnú organizaènú prácu ïakujeme tímu pod vedením PaedDr.
Eriky Juriovej, PhD. Srdeèná vïaka patrí taktie za vytvorenie príjemnej tvorivej atmosféry
a pohostinnos odbornej a organizaènej garantke PD 2010 PaedDr. Ivane Gallovej, PhD. 
vedúcej Katedry psychologických vied, ako aj prof. PhDr. Eve Sollárovej, CSc.  dekanke
FSVaZ UKF v Nitre, ktorá prebrala nad podujatím odbornú zátitu. Priamo na toto podujatie
dòa 23. 4. 2010 nadviazala u 5. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov psychológia
a sociálna práca.
Najvýznamnejím podujatím pre mnohých èlenov Slovenskej psychologickej
spoloènosti a Èeskomoravskej spoloènosti v roku 2010 boli v kadom prípade 28.
Psychologické dni, ktoré sa uskutoènili 8.  10. 9. 2010 v Olomouci. Ako naznaèovala
u samotná téma Cesty psychologie a psychologie cest, konferencia poèetným
úèastníkom umonila medzinárodnú výmenu skúseností a záverov výskumov. Príspevky
mali kvalitnú odbornú a vedeckú úroveò.
Dòa 8. 10. 2010, na rokovaní Výboru SPS pri SAV prítomní èlenovia rozhodli, e
budúce 29. Psychologické dni budú v Bratislave, v dòoch 5.- 6. 9. 2010 so zameraním
na tému Cesty k múdrosti. Rokovanie bude venované ivotnému jubileu Prof. PhDr.
Imricha Ruisela, DrSc.
tudentské psychologické dni 2011, 11. roèník medzinárodnej a 12. roèník
celoslovenskej konferencie tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti  víazov katedier
psychológie V z ÈR a SR, sa uskutoènia 4.  5. 4. 2011 na Katedre psychológie Filozofickej
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
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Rada by som ete vyslovila poïakovanie vetkým organizátorom tohtoroèných
zaujímavých akcií, ktoré som v úvodníku nespomenula, ako aj vetkým aktívnym
i pasívnym úèastníkom za ochotu spolupracova a participova na podujatiach
uskutoènených v tomto roku.
Na záver mi dovo¾te v mene vetkých èlenov Výboru SPS pri SAV popria Vám úspené
ukonèenie roku 2010 a do kadého dòa v novom roku 2011 ve¾a síl, energie, invencie,
pevné zdravie, ako aj záujem stretáva sa, diskutova a spolupracova.
Mária Bratská  podpredsedníèka SPS pri SAV
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SPRÁVY Z AKCIÍ
5. konferencia psychológie zdravia
Dòa 19. mája 2010 sa konala v Kongresovej sále MZ SR na Kramároch v Bratislave
5. Celoslovenská konferencia Psychológia zdravia 2010 s medzinárodnou úèasou.
Konferenciu organizovala Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV v spolupráci so
Sekciou zdravia Ministerstva zdravotníctva SR. Na príprave podujatia sa ïalej podie¾ali:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, V ZaSP sv. Albety v Bratislave,
Kancelária WHO na Slovensku, KISH Koice, Katedra psychológie FF KU v
Ruomberku a Katedra psychológie FF TU v Trnave.
Program tohtoroèného stretnutia bol èiastoène ovplyvnený výzvou pracovného
seminára organizovaného Sekciou podpory zdravia na pôde MZ SR v júni 2009: Výchova
ku zdraviu a preventívna medicína. Diskusné vstupy úèastníkov uvedeného workshopu,
vrátane MUDr. E. Kováèa a zástupkýò zdravotných poisovní profesiou lekárok, ktoré
sa stali aj pacientkam i- potvrdili absenciu psychologického a ¾udského prístupu
klinických zdravotníkov vo vzahu k pacientom v konkrétnych prípadoch. Zároveò
neprítomnos popredných klinických a pedagogických autorít, uvedených v zozname
oslovených úèastníkov workshopu nasvedèovali paradoxnému záujmu o problematiku,
ak nie ignorovaniu prevencie a podpory zdravia.
Téma podpory zdravia, alebo výchovy k zdraviu a prevencia ochorení je stále
aktuálnou a ve¾mi komplikovanou oblasou, kde sa prelínajú sféry záujmu a pôsobenia
nielen klinickej medicíny, verejného zdravotníctva a ostatných vedných disciplín, vrátane
psychológie a sociológie. V kontexte vývoja ostatných dvoch desaroèí sa napr. prevencia
kardiovaskulárnych ochorení v klinickom ponímaní obmedzila na farmakologické
ovplyvòovanie rizikových faktorov, podceòovaní aktivít neklinikov a z toho
vyplývajúcich paradoxov v prevencii a podpore zdravia.
Jedným z cie¾ov tohtoroèného stretnutia bolo vyvola verejnú, medziodborovú
diskusiu k podpore zdravia a prevencii ochorení, pokraèova v nej za úèasti kompetentných
odborníkov, zlepi informovanos záujemcov o problematiku. Zároveò definova
pozíciu psychológie, najmä psychológie zdravia v týchto aktivitách. Bola a je snaha
pokraèova v trende vytýèenom predchádzajúcimi stretnutiami záujemcov o psychológiu
zdravia, venova sa aktuálnym profesionálnym psychologickým ako aj hranièným
medziodborovým problémom týkajúcim sa psychológie zdravia, behaviorálnemu
manamentu zdravia, podpore zdravia a prevencii ochorení.
Program konferencie bol zameraný na 2 odborné tematické okruhy: 1. Podpora
zdravia a psychológia zdravia a 2. resiliencia; 3. Varia boli kvalitným doplnkom hlavných
chodov konferencie.
Stáva sa tradíciou, e úvodnú prednáku na naich stretnutiach má prof. I.túr.
Kategória zdravia má svoje nadèasové dimenzie, má svoju filozofiu, psychológiu,
sociológiu ale najmä logiku a etiku, na èo sa v dnenej skomercionalizovanej dobe
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zabúda. v období globalizácie a neúprosných, tvrdých komerèných faktov. Autor, ako
reprezentant týchto mylienok sa prezentoval èarom a charizmou jemu vlastnou.
V bloku Podpora zdravia vedúca regionálneho úradu VZ v Koiciach MUDr. Jana
Kollárová zdôraznila význam a potrebu aplikovanej psychológie zdravia a psychológov
v podpore zdravia. Systematická spolupráca v tejto oblasti je skôr výnimkou ako
pravidlom. Ide o pozitívnu výzvu a kontruktívnu ponuku pre èas psychologickej obce.
Vysoký informaèný tandard, faktografická a chronologická precíznos a aktuálnos
sú charakteristické pre prezentácie doc. Kebzu, predsedu sekcie PZ ÈMPS zo SZU
Praha. Toto potvrdil i vo svojom tohtoroènom príspevku Podpora zdraví - historie a
souèasnost ve svìtì a v ÈR. Napriek urèitému organizaènému a metodickému predstihu
sú problémy spojené s realizáciou zdraviu podporných aktivít v ÈR a SR spoloèné a
zlyhávajú nie na odborných kompetenciách, ale na ekonomických a politických záujmoch
lídrov a... iracionálnej intolerancii.
Doc. MUDr. L. Bacharová prednáala o chronickej dileme dvoch rôznych, èasto
nezluèite¾ných rolí v práci lekára: ako klinika a manaéra. Extrémne nároky na obe
formy profesionálnych identít a nedostatoèné medziodborové kompetencie môu vies
k chybám ako v klinickej práci, tak pri práci s ¾udskými zdrojmi. Ako v pre, tak v
postgraduálnej edukácii tak aj klinickej èi organizaènej praxi je priestor na aplikáciu
poznatkov psychológie, aj PZ v rámci zvýenia efektívnosti aktivít.
Diskusia k prezentácii Dr. Brukkerovej a kol. Výchova k zdraviu a podpora zdravia
naznaèila, e téme by bolo treba venova väèí priestor na odstránenie nielen
sémantických a jazykových disproporcií a stanovení priorít v investícii do vzdelávania
zdravotníkov najmä na SZU, tak aj v irej populácii.
Pri hodnotení rizikového správania sa zdravotníkov a podpore zdravia nestaèí
kontatova známe veci o rizikovosti prostredia, v ktorom sa zdravotníci pohybujú. PZ
by mala ponúka konkrétne opatrenia na zmiernenie dopadu profesionálneho rizika na
zdravie zdravotníkov a tým skvalitni diagnostický a terapeutický proces, zhrnul
Dr.Selko.
MUDr. Zorka Gerová z poradne zdravia RUVZ v Bratislave referovala o Projekte
podpory kardiovaskulárneho zdravia v prostredí základných kôl mestskej èasti Bratislava 
Petralka. Zistenia boli okujúce; okrem neuspokojivého stavu kardiovaskulárnych rizikových
faktorov u detí opä vystúpila do popredia otázka rizikovosti profesie uèite¾ov a potreba
venova sa tejto známej a napriek tomu chúlostivej téme i z h¾adiska psychológie a
podpory zdravia.
Zaujímavú prezentáciu kolektívu Madarásovej-Gecková, Kolarèík a spol. Výskum
sociálnych determinánt zdravia v skupine rómskej mládee. Napriek rozsiahlym
vedomostiam niektorých diskutujúcich, problematika zdravia tejto minority, ako i mnohé
iné problémy s òou súvisiace, sa neriei.
Prednáka Mgr. P. astného, J. Potúèkovej a spol. z OZ Stop fajèeniu: Prevencia
závislostí a podpora zdravia zaujala svojou vysokou erudovanosou v problematike,
zároveò autor upozornil na význam OZ v podpore a prevencii zdravia, najmä èo sa týka
boja s tolerovanými závislosami. Na jednej strane obdivuhodné nasadenie, vysoké
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pracovné tempo, na druhej strane nepochopenie kompetentných a nedocenenie práce
zákonite vedú k vyhoreniu a strate nadenia. Na Slovensku nie je zatia¾ prajné prostredie
pre aktivity podobného druhu.
K bloku 2. Resiliencia:
Hoci publikácia Doc. Ivy olcovej z Prahy Vývoj resilience v dìtství a dospìlosti
je útla, obsahuje kvantum kvalitných faktografických údajov. Je precízne, zrozumite¾ne
a dôsledne zostavená. koda, e v dôsledku prevencie èasového stresu moderátorom
bloku pri predstavení tejto publikácie sa nevyuila prítomnos autorky na bohatiu
diskusiu k tejto zaujímavej téme.
Doc.Dr. G. Bianchi a spol. ponúkli zaujímavú a diskusiu provokujúcu tému
Resiliencia a sila ien. Hoci autori reprezentujú pracovisko základného výskumu, cie¾
bol výsostne a prakticky zameraný. Osobne si cením snahu autorov, napriek tomu, e i v
rámci jedného odboru a spoloèného cie¾a máme rozdielnu terminológiu.
Dr. Viera Dieková za zaoberala témou resiliencia a jej podpory z generaèného h¾adiska
zdôraznila význam raných vývinových tádií pri formovaní resiliencie. Z ïalích
prezentovaných prednáok: Dr. I. Schusterová z katedry psychológie TU sa zamý¾ala nad
zadosuèinením zo súcitu u krízových pracovníkov ako ochranou pred vyhorením. Téme
syndrómu vyhorenia u tudentov pomáhajúcich profesií, konceptu sence of coherence a
sebaúcte, ktoré sú súèasou grantovej túdie, sa venovali PhDr. Z. kodová a spol. z
Martina. Doc. B.Vaina z Ostravskej univerzity prezentoval v práci Nìkteré faktory
psychické pracovní zátìe a hardines svoje precízne tatistické analýzy rizikových a
protektívnych premenných u uèite¾ov. Dr. M.Vavricová v prednáke Sebakontrola ako
faktor zvládania záae sa zamerala na význam autoregulaèných mechanizmov osobnosti
vo vzahu k zdraviu.
V èasti 3. Varia odozneli príspevky: Kvalita rozdelenia vo¾ného èasu a spokojnos
so ivotom doc. Stempelovej a Topo¾skej Terapeutický potenciál vo¾noèasových aktivít
v súvislosti so zvládaním u adolescentov od Schusterovej a Luptákovej z Trnavy. Snaha
o vzájomné obohatenie a spestrenie sociálnej práce cez prizmu psychológie zdravia sa
realizovala v príspevkoch Mgr. E.Rumanèíkovej: Tolerancia alkoholizmu u ien a
príspevku Mgr.T. Braun: Depresia a psychohygiena. Na záver konferencie Mgr. L. Harinek
v precíznom a osobnou skúsenosou obohatenom príspevku Úzkos, zvládanie,
komunikácia o ochorení a kvalita ivota v detskej onkológii potvrdil, e jablko nepadá
ïaleko od stromu a pokraèuje v ¾apajách svojej starej mamy  babièky, doc. Milady
Harinekovej.
Kompletné texty prednesených a niektorých vyiadaných prác budú odpublikované
v zborníku Psychológia zdravia 2010.
Na tohtoroènej konferencii sa celkovo zúèastnilo vye 55 záujemcov o psychológiu
zdravia, èo vzh¾adom na zaèínajúce dovolenky a pestrú ponuku iných, snáï spoloèensky
atraktívnejích podujatí nie je málo. Rastie záujem o konferenciu zo strany tudentov.
Záujem klinických pracovníkov reflektuje aktuálny stav v psychologickej obci na
Slovensku.
Snáï nebude nekritické kontatovanie, ak uvediem názor organizátora, e konferencia
splnila svoj nároèný cie¾. K tomuto tvrdeniu ma oprávòujú záitky z úèasti na konferencii
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PZ ÈMPS vo Verníøoviciach, ktorá sa konala cez víkend po bratislavskej konferencii.
Kvalitou prednesených prác, aj poètom úèastníkov za kolegami z ÈR nezaostávame.
Napriek nelukratívnosti tohto podujatia väèina skalných prejavila záujem stretnú
sa opä na budúci rok.
Duan Selko

V Bratislave sa stretli uèite¾ky a uèitelia psychológie z celej Európy
Psychológia je v pre-univerzitnom vzdelávaní zväèa nepovinným predmetom
s nízkou hodinou dotáciou. Dôsledkom tohto stavu je slabia metodická podpora a menej
odborných podujatí  to je situácia známa z viacerých európskych krajín. Aj preto vznikla
iniciatíva medzinárodnej výmeny skúseností a výskumu v oblasti vyuèovania
psychológie. Medzinárodná federácia asociácií uèite¾ov a uèiteliek psychológie
(European Federation of Psychology Teachers Associations, EFPTA) od r. 2004
organizuje semináre a konferencie, ktorých hlavným cie¾om je metodická podpora
uèite¾ov a uèite¾iek psychológie v Európe, výmena skúseností a zlepenie dostupnosti
kurzov psychológie na európskych stredných kolách.
V dòoch 16. a 17. apríla 2010 Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave hostila tretiu medzinárodnú konferenciu
uèite¾ov a uèiteliek psychológie pod zátitou EFPTA. Napriek výbuchu sopky na Islande,
ktorý v èase konania konferencie ochromil letecké spojenia v Európe, sa konferencie
zúèastnilo viac ako 60 prevane zahranièných hostí z dvanástich krajín. Boli to univerzitní
uèitelia a uèite¾ky, ale aj ¾udia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyuèovaním
psychológie na niích stupòoch vzdelávania. Súèasou nemeckej delegácie bola aj
skupina tudentov a tudentiek, ktorí mali po vypoèutí pozvaných prednáok samostatný
program s cie¾om spozna rôzne prístupy k pregraduálnemu psychologickému vzdelávaniu
v Európe.
Motto konferencie Teaching Psychology in Europe Beyond University: Sharing
good practice, learn from experts (Vyuèovanie psychológie v Európe mimo univerzity:
zdie¾anie overenej praxe, uèenie sa od expertov) naznaèuje, e podujatie bolo venované
najmä praktickým otázkam výuèby psychológie v sekundárnom, pre-univerzitnom
vzdelávaní. Po otváracom príhovore prezidenta EFPTA dr. Hansa Reijniersa z Holandska
a doc. PhDr. Márie Glasovej, PhD., prodekanky pre zahranièné styky Pedagogickej
fakulty UK, odznelo 6 pozvaných prednáok na rôzne témy. Týkali sa zväèa obsahu
a metód kurzov psychológie ako aj prípravy uèite¾ov psychológie v rôznych krajinách.
Renate Schrempf, (viceprezidentka EFPTA, Nemecko), Morag Williamson (Napier
University, Ve¾ká Británia), Lenka Sokolová (Pedagogická fakulta UK, SR) v príspevku
s názvom Vyuèovanie psychológie v Európe: Ïalie kroky v medzinárodného výskumu
EFPTA hovorili o súèasnosti a dlhodobých cie¾och EFPTA. Ïalej prezentovali výsledky
prieskumu, ktorý realizovali pilotne v deviatich krajinách s cie¾om vytvori databázu
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informácií o pre-univerzitnom vzdelávaní psychológov v Európe. Výsledky povaujú
autorky za ïalí argument pre formálne zaèlenenie psychológie do národných èi
regionálnych kurikulárnych programov.
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. (Pedagogická fakulta UK, SR) v príspevku s názvom
Minulos a súèasnos psychologickej prípravy uèite¾ov a prípravy uèite¾ov psychológie
na Slovensku priblíila vývoj psychológie na Slovensku, minulos a súèasnos prípravy
psychológov a psychologièiek v naej krajine  z h¾adiska intitucionálneho rámca aj
z h¾adiska konkrétnych pregraduálnych programov v naej krajine.
PhDr. Radomír Masaryk, PhD. (Pedagogická fakulta UK, SR) v príspevku s
názvomTridsiati siedmi videli vradu a nezavolali políciu: úloha uèiteliek a uèite¾ov
psychológie v boji s dezinformáciami predstavil nieko¾ko klasických dezinformácií, ktoré
kolujú v uèebniciach psychológie  vrátane známej vrady Kitty Genovese, Mehrabianovho
rozdelenia typov komunikácie èi javu známeho ako Mozartov efekt. V príspevku sa zamyslel
predovetkým nad úlohou uèite¾ov a uèiteliek psychológie pri práci s informáciami a nad
monosami, ako sa dezinformáciam nielen bráni, ale potenciálne ich aj pedagogicky èi
výskumne vyui a reflektova.
Mgr. Ale Neusar (Masarykova univerzita, ÈR) vo svojej prezentácii Vyuèovanie
psychológie: skúsenosti a príprava zaèínajúcich uèite¾ov v (pre)univerzitnom
vzdelávaní hovoril o podpore, ktorú majú k dispozícii uèitelia a uèite¾ky na rôznych
stupòoch vzdelávania. Predstavil túdiu zameranú na zaèínajúce uèite¾ky a uèite¾ov, a na
ich profesijnú prípravu  jedným z výsledkov bolo, e väèina zaèínajúcich
vysokokolských uèite¾ov a uèiteliek nedostáva iadne kolenie èi prípravu zameranú
na to, ako uèi. Ukonèil otázkou, ako je moné, e zaèínajúcich uèite¾ov a uèiteliek na
tomto stupni vôbec nepodporujeme.
Kristjan Gudmundsson (Reykjavik Women´s College, Island) v príspevku
Psychológia vo filme popísal, ako sa v kurze zvanom Psychológia a kinematografia
zameriava na analýzu filmov. Rozdelil filmy z poh¾adu psychologického obsahu, a ïalej
ich rozdelil pod¾a ánru a pod¾a formy. Popísal 8 typov mýtov, ktoré sa vyskytujú vo
filmoch, hovoril o vývojových krokoch týchto mýtov vo filme, a zameral sa na zloky
jednotlivých filmov (napríklad ktoré prvky robia horor hororom alebo èo robí film
zábavným). Pre zaujímavos, prvé tri filmy, ktoré väèinou tudenti a tudentky
najèastejie analyzujú v jeho kurze sú Mechanický pomaranè, Psycho a Taxikár.
Dr. Klaus Stiller (Universität Dortmund, Nemecko) predstavil príspevok: WEB, vie mi
vysvetli svet? Ako pracova s procesmi uèenia v kyberpriestore? Venoval sa v òom
monostiam vyuitia informaèno-komunikaèných technológií pri vyuèovaní psychológie.
Zdôraznil tri aspekty pouívania kyberpriestoru ako nástroja na získavanie poznatkov
z poh¾adu uèite¾a: dôleitos dizajnu prezentácie uèiva, didaktického dizajnu a sociálneho
dizajnu aktivít tudenta.
Zo 4 workshopov zameraných na príklady dobrej praxe vo vyuèovaní psychológie
azda najviac zaujal tudentský workshop, kde slovenskí a nemeckí tudenti a tudentky
uèite¾stva psychológie prezentovali svoje tudijné programy a situáciu vo výuèbe
psychológie vo svojich krajinách. tudentov a tudentky ve¾mi zaujali predovetkým
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rozdiely v profesijnej príprave uèite¾ov a uèiteliek v Nemecku a na Slovensku. Veèerné
spoloèenské programy vytvorili priestor pre neformálne diskusie úèastníkov a úèastníèok
z dvanástich európskych krajín aj o skúsenostiach s vyuèovaním psychológie
a profesijných potrebách uèite¾ov a uèiteliek psychológie v Európe. Nemeckí tudenti
a tudentky zároveò ocenili, e ich slovenskí rovesníci z Katedry psychológie
a patopsychológie im spontánne pripravili samostatný neformálny program a ukázali
im mesto zo tudentského poh¾adu.
Problematika vyuèovania psychológie sa netýka len stredokolských uèite¾ov a
uèiteliek ale aj psychológov a psychologièiek na akademickej pôde èi odborníkov a
odborníèok z praxe. Rozvíjanie psychologickej gramotnosti prispieva k sebapoznaniu,
duevnému zdraviu, osobnostnému a sociálnemu rozvoju, stredokolské kurzy
psychológie môu by prvým krokom k záujmu o disciplínu, vytvárajú bázu poznatkov
pre prijímacie konanie na vysokokolské túdium a v neposlednom rade formujú
u tudentov a tudentiek obraz psychologickej profesie. Preto je dôleité v národnom
aj európskom kontexte zvýi dostupnos veobecnovzdelávacích kurzov psychológie
vo vyom sekundárnom vzdelávaní a zvyova kvalitu prípravy uèite¾ov a uèiteliek
psychológie. Aj takéto závery odzneli na konferencii, ktorá bola na Slovensku svojim
zameraním a medzinárodnou úèasou jedineèným podujatím.
Strávili sme príjemne dva dni bohaté na informácie. Prezentácie boli na vysokej
úrovni a, èo je rovnako dôleité, mali sme ve¾a príleitostí stretnú sa s uèite¾mi
psychológie z mnohých krajín. To je pravdepodobne prínos takéhoto sympózia 
kombinácia prezentácií a zdie¾ania dobrej praxe. V tomto i ïalích oh¾adoch bola
konferencia úspená, povedal v závereènom príhovore prezident EFPTA dr. Hans
Reijnierse. Vyjadril poïakovanie organizátorom a presvedèenie, e táto konferencia
vojde do histórie  a to nielen vïaka improvizácii vynútenej neoèakávanou sopeènou
èinnosou. Vïaka nej napríklad úèastníèky a úèastník z Islandu strávili v Bratislave
o týdeò viac ako pôvodne plánovali; nae mesto si uili viac ako dostatoène a sú
presvedèení, e slovo lava v jeho názve rozhodne nie je iadna náhoda.
Ïalia konferencia EFPTA sa uskutoèní v júli 2011 v Istanbule. Informácie o EFPTA
sú k dispozícii na www.efpta.org. Podrobnosti o bratislavskej konferencii v slovenèine
vrátane odkazu na album fotografií sú na stránke www.fedu.uniba.sk/?efpta.
Lenka Sokolová, Radomír Masaryk, Kristína Holúbková
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Medzinárodná konferencia o dopravnej psychológii
V roku 2008 vznikla na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave katedra
psychológie. Jej hlavnou úlohou je vzdelávanie psychológov v doteraz netradièných
zdravotníckych pecializáciách a certifikáciách, medzi ktoré patrí aj dopravná
psychológia. Po necelých dvoch rokoch svojej existencie katedra psychológie
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Slovenská komora psychológov
zorganizovali Medzinárodnú vedeckú konferenciu o dopravnej psychológii. Konferencia
sa konala v dòoch 2. - 4. 6.2010 v Bratislave v hoteli Park Inn Danube a dávala iroký
priestor na vyjadrenie sa ako dopravným psychológom, tak i ïalím odborníkom, ktorí
participujú na posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vodièov alebo sa zaoberajú
bezpeènosou v doprave. Takmer 40 rokov museli èaka dopravní psychológovia, aby
sa opä zili na odbornom vedeckom fóre. Zaujímavosou bolo, e okrem univerzitných
profesorov a psychológov s dlhoroènou praxou, na konferencii dostali priestor aj èerství
absolventi odboru psychológie, ktorí sa v diplomových prácach venovali dopravnej
problematike.
Cie¾om konferencie bolo predstavi najnovie poznatky a smery v dopravnej
psychológii v zmysle odporuèaní Európskej Únie a poukáza na daný stav v tejto oblasti
na Slovensku. Konferencia vnímala problematiku dopravnej psychológie v celom jej
kontexte, vrátane leteckej, elezniènej a vodnej dopravy.
Odborné aisko konferencie bolo vo vystúpení viacerých významných slovenských
a zahranièných psychológov. Hlavnou témou konferencie boli Trendy v dopravnej psychológii
v 21.storoèí. Pozornos bola venovaná najmä problematike psychodiagnostiky v dopravnej
psychológii a najzranite¾nejím úèastníkom v cestnej doprave, ktorými sú deti a starí ¾udia.
K danej problematike vystúpili pracovníci SAV, Slovenskej komory psychológov a
dopravní psychológovia s dlhoroènou praxou. Medzi významné patrila informácia PhDr.
Tomáa Rodného o tandardizácii dopravno-psychologickej batérie na slovenskú
populáciu vodièov a jej porovnate¾nos s batériami v Nemecku a Rakúsku.
Na konferencii vystúpili renomovaní odborníci z Rakúska, Nemecka a Èeskej republiky.
Svoje poh¾ady na danú problematiku dopravy reprezentoval Prof. Dr. Wolgang Schubert
z Nemeckého ústavu pre dopravnú psychológiu, Prof. Dr. Gernot Schuhfried , autor
Viedenského psychodiagnostického systému vyuívaného viacerými európskymi tátmi,
vrátane Slovenska, PhDr. Martin Koøán , CSc, zástupca Èeskej republiky v Stálej komisii
pre dopravnú psychológiu v Bruseli, Univ. Prof. Dipl. Inf. Ernet Pfleger, ktorý predstavil
zaujímavý Viewpointsystém, ktorého atest je pri otváraní nových komunikácii v Rakúsku
povinný.
Prof. Ing. Kalaová zo ilinskej univerzity v iline otvoríla ïaliu vyznanú tému,
ktorou bola interdisciplinárna spolupráca v dopravnej psychológii a vyjadrila sa aj
k humanizácii ulièného priestoru. K problematike dopravných systémov z poh¾adu
architekta diskutoval Ing. Architekt Pavol Mrázek. Ve¾ký záujem vzbudila prednáka
medzinárodne uznávaného Ing. arch. Kalina Cakova na tému Farebná kompozícia
a krajinotvorné prvky vnímané vodièom.
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Lekárov, ktorí sa priamo podie¾ajú na posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vodièov
reprezentoval MUDr. Valér Husaroviè za veobecných praktických lekárov SR a pecialistov
MUDr. Pavol Chòupa z Národného ústavu srdcových chorôb v Bratislave a MUDr. Imrich
Múèka z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, ktorý mal podnetnú prednáku
o mikrospánku za volantom.
Viacerí praktickí lekári na Slovensku nepovaujú tému zdravotnej spôsobilosti vodièov
za tak dôleitú, aby jej venovali osobitnú pozornos. Minimálny záujem praktických lekárov
o danú konferenciu naznaèil, slovenské zdravotníctvo bude musie prija podobné opatrenia
ako väèina európskych tátov, kde posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vykonávajú odborne
prekolení lekári.
Konferencia prijala závereèné komuniké, ktoré odporúèa vytvorenie výboru pre
medzinárodnú spoluprácu v dopravnej psychológii, tak aby podmienky a normy na
posudzovanie vodièov boli v Európe jednotné. Súèasou komuniké bola aj výzva pre tátne
orgány, aby dopravnú psychológiu nevnímali iba ako preventívnu psychodiagnostiku vodièov
a vypracovali program rehabilitácie pre vodièov jazdiacich pod vplyvom alkoholu a drog,
neprispôsobivých a agresívnych vodièov a najmä mladých neskúsených úèastníkov cestnej
premávky.
Karol Kleinmann

VI. ADLEROVSKÉ LETNÉ STRETNUTIA
Slovenská adlerovská spoloènos zorganizovala 3.  6. júla 2010 u po iestykrát
letnú kolu adlerovskej psychológie. Tento roèník sa niesol v znamení emócií. Lektor
prof. Gerald J. Mozdzierdz, PhD. z Chicaga prezentoval poznatky o tom, èo znamenajú
¾udské emócie a vzah medzi emóciami a ranými spomienkami.
Keïe je spoluautorom novej knihy: Principles of Counseling and Psychotherapy,
(Mozdzierz, G. J., Peluso P.R. & Lisiecki, J.: Principles of Counseling and Psychotherapy,
Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London, 2009) ktorá má podtitul Ako sa
uèi vybraným doménam a nelineárnemu mysleniu majstrov terapeutov, predstavil úèastníkom
aj tému Na èo dávajú pozor majstri terapeuti.
Gerry bravúrne demontroval prácu adlerovského terapeuta v troch ukákach s reálnymi
klientmi. Potom demontrácie analyzoval a úèastníci mali monos pýta sa a komentova
svoje postrehy. Taktie sa venoval mládeníckej skupine pri ich osobnostnom raste.
VI. roèníka Adlerovských letných stretnutí sa zúèastnilo 35 úèastníkov, psychoterapeutov,
poradenských psychológov, pedagógov i tudentov z celého Slovenska. Zasa jedno
z vydarených odborných podujatí, ktoré v èase dovoleniek obohatilo prítomných
profesionálne i ¾udsky.
Daniela Èechová
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Junior Academic Writing Accelerator: Program na zlepenie
participácie mladých výskumníkov a výskumníèok na publikovaní vo
vysoko-impaktových medzinárodných vedeckých èasopisoch
Tri slovenské psychologické intitúcie zorganizovali v ostatných mesiacoch sériu
pracovných stretnutí, na ktorých mali výskumníèky a výskumníci v doktorandskej a postdoktorandskej fáze monos zlepi svoj potenciál publikova v kvalitných odborných
èasopisoch. Do projektu sa zapojili dva ústavy Slovenskej akadémie vied  Ústav výskumu
sociálnej komunikácie a Ústav experimentálnej psychológie  spolu s Katedrou psychológie
a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Celú iniciatívu
podnietili a viedli Magda Petrjánoová (ÚVSK SAV) a Radomír Masaryk (KPP PdF UK)
v spolupráci s profesorkou Wendy Stainton-Rogers (Open University, Ve¾ká Británia).
Od mladých vedeckých pracovníkov a pracovníèok sa èasto oèakáva, e budú publikova
v medzinárodnom kontexte. Mnohí u túto skúsenos majú, prezentovali svoje texty na
ve¾kých medzinárodných konferenciách a podarilo sa im publikova nieko¾ko èlánkov
v kvalitných zahranièných publikáciách  avak naráajú na rôzne prekáky. A nie kadý sa
môe oprie o skúsenosti kolegov èi kolegýò, profesorov a profesoriek èi nadriadených.
Pribline v tomto duchu sme po skonèení jednej konferencie diskutovali spoloène s
prof. Wendy Stainton-Rogers. Záverom naej diskusie bolo rozhodnutie usporiada spoloèný
projekt pod názvom Junior Academic Writing Accelerator. Projekt bol urèený pre mladých
výskumníkov a výskumníèky na úrovni doktorandského alebo post-doktorandského stupòa,
ktorí ovládajú anglický jazyk, majú u urèité skúsenosti s medzinárodnými publikáciami,
a chceli by sa posunú ïalej.

Prvé stretnutie

V dòoch 20. - 22. novembra 2009 sa uskutoènilo prvé pracovné stretnutie v priestoroch
horského hotela Carmin v Kuèidorfskej doline pri Pezinku. Rozhodli sme sa pre víkendové
stretnutie mimo Bratislavy, aby sme sa mohli plne sústredi na prácu, aby nikto neodbiehal,
a aby nás nerozpty¾ovali krásy, nástrahy èi ruchy ve¾komesta. Stretnutie viedla prof. Wendy
Stainton Rogers. Zúèastnilo sa ho osem kariérne mladých vedeckých pracovníèok
a pracovníkov z troch organizujúcich intitúcií, ako aj z nieko¾kých ïalích slovenských
a èeských vedeckých pracovísk.
Celý seminár sa odohrával v anglickom jazyku, na prianie lektorky sme medzi sebou
komunikovali v angliètine dokonca aj poèas prestávok èi pri veèeri. Poèas víkendu
prebehlo es dielní plus ïalie aktivity, v ktorých sme rôzne spôsobilosti rozvíjali
a trénovali.
V piatok sme zaèali skupinovými aktivitami, ktoré boli zamerané na zoznámenie sa
úèastníèok a úèastníkov, získanie vzájomného vh¾adu do doterajej odbornej
a publikaènej èinnosti, ako aj postavenie si konkrétnych cie¾ov, ktoré má workshop
pomôc dosiahnu.
V sobotu doobeda sme si vzájomne predstavovali odborné èasopisy, v ktorých
plánujeme publikova z h¾adiska ich zamerania, druhu publikovaných túdií, zloenia
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redakènej rady aj cie¾ovej skupiny èitate¾ov a èitateliek, ako aj z h¾adiska ich
impaktového faktora, citovanosti, zaradenia v citaèných databázach a dôleitosti v rámci
(sub)disciplíny. Ilo o prezentovanie domácej úlohy, ktorú sme si pripravili dopredu.
Pokraèovali sme plánovaním konkrétnej túdie z h¾adiska jej zamerania (teoretická,
výskumná, metodologická); cie¾a, ktorý chceme publikáciou dosiahnu; vhodného
èasopisu; a stratégie truktúrovania èlánku s oh¾adom na vybraný èasopis. Poobede sme
analyzovali vybraný konkrétny koncept èlánku v angliètine z poh¾adu funkcie kadej
jednej vety a jej dôleitosti, ako aj umiestnenia v texte. Niektorým z nás ve¾mi pomohla
rada, aby sme svoj text prechádzali s tým, e si pri kadej vete v texte kladieme otázku,
aký má význam v rámci textu a èi pomáha dosiahnu cie¾.
V nede¾u sme sa spoloène venovali najprv téme písania posudkov a poskytovania
spätnej väzby k podanému èlánku na publikáciu (alebo jeho konceptu), a získavania èo
najväèieho úitku z takejto (aj keï kritickej) spätnej väzby. Potom sme v malých
skupinkách pracovali na konkrétnom pláne konkrétneho textu, vrátane interných aj
externých termínov a plánovania/dohadovania kolegov na oponentúru. Dielòu sme
zakonèili sekciou konkrétnych otázok a odpovedí, ktoré vyvstali poèas seminára alebo
pri plánovaní jednotlivých publikácií.
Úèastníèky a úèastníci na záver pracovnej dielne vyplnili hodnotiaci dotazník. Po
skonèení stretnutia sme si zaloili skupinu Google Group, cez ktorú budeme naïalej
komunikova, spolupracova a zdie¾a dokumenty.

Druhé stretnutie

Toto svojpomocné stretnutie prebehlo bez lektorky. Konalo sa 14. mája 2010
v priestoroch Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Kadý z úèastníkov
a úèastníèok mal za úlohu pripravi si príklady dobrých a zlých odborných èlánkov
v anglickom jazyku. Tieto èlánky predstavili ostatným a vysvetlili, èo je pod¾a nich na
tomto texte dobré a zlé. Následne sme texty spoloène rozoberali. Cie¾om bolo
porozumie svojim vlastným implicitným kritériám dobrého èlánku, porovna si ich s
ostatnými a odvodi veobecne platné kritériá dobrého a prínosného, a zároveò pútavého
a dobre èitate¾ného textu. Stretnutie bolo výbornou prípravou na nasledujúcu, zatia¾
poslednú akciu projektu.

Tretie stretnutie

Tretie stretnutie bolo opä výjazdové a odohralo sa v priestoroch penziónu Tematín
v Moravanoch nad Váhom, v dòoch 28.  30. mája 2010. Teraz sa nám opä venovala
prof. Wendy Stainton Rogers (Faculty of Health & Social Care, The Open University),
ktorá si priviezla aj posilu. Tréning spolu s òou viedla jej kolegyòa Marcia Worrell
(Department of Psychology, Roehampton University). Úèastníkov a úèastníèok bolo
devä.
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V piatok prebehlo predstavenie nových èlenov v projekte a rekapitulovanie dosiahnutého
pokroku od ostatného stretnutia. Následne lektorky priniesli rôzne sady pokynov, ktoré
èasopisy poskytujú hodnotite¾om a hodnotite¾kám èlánkov s cie¾om zjednoti kritériá
posudzovania rukopisov. H¾adali sme, èo majú tieto rôzne pokyny spoloèné, a na základe
akých kritérií zvyknú redakèné rady hodnoti koncepty èlánkov predkladané na
publikáciu. Ako domácu úlohu sme si kadý vybrali jeden konkrétny publikovaný èlánok
a skúsili tieto kritériá naò uplatni.
V sobotu sme pokraèovali prácou na identifikovaní veobecných pravidiel, ktoré by
mal spåòa publikovate¾ný èlánok. Zaujímavým cvièením bola aj snaha zisti, èo majú
viaceré èlánky v jednom èasopise spoloèné  aká je ich truktúra, èím sú výnimoèné,
atï. Podobne prínosnou aktivitou bolo písanie abstraktu za limitovaný èas (jednu hodinu)
a následné poskytnutie spätnej väzby k abstraktu, ktorý napísala kolegyòa alebo kolega.
Týmto cvièením sme sa dostali k formulovaniu pravidiel pre poskytovanie, prijímanie
a vyuívanie spätnej väzby. Lektorky nám objasnili, e poskytova kvalitnú spätnú väzbu
je pomerne nároèné, ale kvalitný výskumník èi výskumníèka sa bez nej nezaobídu.
Odporúèali vak stanovi si dopredu nieko¾ko pravidiel, prípadne priamo a explicitne
formulova, aký typ spätnej väzby oèakávame. Deò ukonèilo cvièenie kreatívneho písania,
pri ktorom sme kadý mali napísa krátku esej a následne odosla lektorkám.
Vo finále sme sa na nau iados venovali závanému problému zaneprázdnených
bojovníkov a bojovníèok v prvých líniách výskumníckej pechoty  èasovému
manamentu. Otázka ako si nájs èas na robenie výskumu a publikovanie? dokázala
prebra aj najvyèerpanejích èlenov a èlenky skupiny. Pomocou analýzy týlu práce
fiktívnych postavièiek s aliteraènými menami ako Dezorganizovaný Duan, Prepracovaná
Pavla èi Vyhorený Vincent sme diskutovali, aké sú negatívne zlozvyky pri pracovných
návykoch - a v protiklade, aké z nich vyplývajú ideálne prístupy k riadeniu vlastného
èasu a manaovaniu priorít.
Seminár uzavreli kolektívne vypracované pravidlá pre kvalitné publikovanie,
a individuálne akèné plány do budúcnosti.

Na záver

Ïakujeme obom lektorkám, ktoré s nami pracovali bez nároku na honorár. Zároveò
ïakujeme spolupracujúcim intitúciám. Sme radi, e ¾udia z týchto intitúcií 
predovetkým vak doc. Bianchi a prof. Baèová - uverili významu náho projektu
a podporili nás pri jeho realizácii.
Ako najblií krok sa pokúsime vyhodnoti fungovanie a prínos prvého roku náho
projektu a uvidíme, ako v òom ïalej pokraèova. V kadom prípade sa vak u teraz
podarilo vytvori skupinu ¾udí, ktorí sú pribline na rovnakej úrovni odborného rozvoja,
majú podobné ciele a môu sa vzájomne pri svojich snahách podporova - napríklad pri
pripomienkovaní návrhov textov èi konzultovaní problémov a otázok súvisiacich
s publikovaním. Ako nám hneï na úvod prvého stretnutia povedala prof. Stainton-Rogers,
bol to jeden z jej explicitných cie¾ov.
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Dúfame, e naa iniciatíva bude inpiráciou pre nae vlastné, ako aj ïalie slovenské
vedecké intitúcie. Publikovanie textov v kvalitných odborných èasopisoch s vysokým
indexom dosahu (impaktom) si vyaduje komplexný súbor spôsobilostí a je ve¾mi aké
osvoji si ich intuitívne. V tejto súvislosti je poválivé, e v slovenských podmienkach
nám nie sú známe iadne formálne projekty pre podporu a vzdelávanie ¾udí po ukonèení
doktorátu (post-doc)  a len málo intitúcií ponúka v rámci svojich programov PhD.
aj kvalitné záitkové kurzy zamerané na rozvíjanie týchto spôsobilostí. Ak vak majú
slovenskí vedci a vedkyne preniknú do vysoko kompetetívneho prostredia najvyie
hodnotených odborných publikácií, je potrebné uvaova, ako im v tom pomôc. Preto
dúfame, e ná svojpomocný projekt bude ma odozvu, a aktivity pre nádejných autorov
a autorky kvalitných publikácií budú pokraèova. To je pod¾a nás najlepí spôsob, ako
v dlhodobom meradle zvýi kvalitu publikaèných výstupov slovenských výskumníèok
a výskumníkov.
Radomír Masaryk
Magda Petrjánoová

Psychologické poradenstvo na celoivotnej ceste èloveka
Konferencia z príleitosti 90. výroèia narodenia doc. PhDr. Jozefa Koèu, CSc.
V roku 2010 sa doil významného jubilea 90 rokov nestor psychológie na Slovensku
Doc. PhDr. Jozef Koèo, CSc. Pri tejto príleitosti bola v Preove na FFPU konferencia s
názvom  Psychologické poradenstvo na celoivotnej ceste èloveka . Organizátorom
konferencie bol Intitút psychológie FFPU v Preove v spolupráci s Katedrou psychológie
UPJ v Koiciach a Slovenskou psychologickou spoloènosou. Konferencia sa uskutoènila
29. VI. 2010.
Jubilant patrí medzi významné osobnosti vedy na Slovensku, konkrétne v oblasti
psychológie. S jeho vedeckou èinnosou sa spája ve¾a dôleitých referenèných bodov
dôleitých pre vývoj tejto disciplíny tak v teoretickej ako aj aplikaènej oblasti.
Konferencia mala odozvu vo vedeckej a odbornej obci psychológov a ïalích príbuzných
pomáhajúcich profesií. Svedèí o tom 32 konferenèných príspevkov, medzi ktorými boli
aj dva príspevky z Wroclawskej univerzity v Po¾sku . Na tejto univerzite pôsobí prof. A.
Kargulowa, ktorá naviazala na koncept biodromálnej psychológie a poradenstva, ktorého
autorom je jubilant. Konferenèné príspevky mali ve¾mi dobrú odbornú úroveò.
V úvode konferencie jubilanta pozdravil dekan FFPU, prof. J. Dupkala, zástupca
SPS, ktorý menom jej predsedu doc. PhDr. Sarmány- Schullera, CSc. odovzdal jubilantovi
ocenenie Slovenskej psychologickej spoloènosti, zástupcovia sesterských katedier
psychológie, osobitne z Katedry psychológie FFUK v Bratislave, kde jubilant pôsobil.
Pozdrav poslala aj prof. A. Kargulowa, ktorá u v èase objavenia sa konceptu
biodromálnej psychológie a poradenstva kontatovala, e sa jedná o nový prístup, ktorý
nevyluèuje jednu teóriu druhou, ale h¾adá pre ne integraèné rámce. Konferencie sa
zúèastnili aj viacerí bývalí spolupracovníci jubilanta. Vystúpenie samotného jubilanta ,
vitalitou a zachovalou erudovanosou bolo príjemným záitkom.
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Osobnos jubilanta predstavil vo svojom úvodnom referáte vedúci Katedry psychológie
v Preove doc. PhDr. . Vendel, CSc. Zhodnotil prínos jubilanta k rozvoju psychológie.
Najmä oblas poradenskej psychológie, poradenstva v profesijnom vývine, prínos v oblasti
dejín psychológie, obohacujúci a stále aktuálny teoretický koncept biodromálnej psychológie, ktorý má aj významnú odozvu v zahranièí. V biografii jubilanta poukázal na jeho
obèiansku a ¾udskú statoènos v nepriaznivých politických podmienkach. Pripomenul aj
jeho ocenenia, posledné ocenenie medailou sv. Gorazda udelenú ministrom kolstva.
Príspevky boli rozèlenené na referujúce a postery. Referujúce príspevky by sa dali
rozdeli do troch oblastí. V prvej oblasti boli príspevky teoretického koncepèného rázu.
Napríklad príspevok T. Taroèkovej pod názvom  K niektorým aktuálnym otázkam naratívneho
prístupu, alebo E. ímovej s názvom Osobitosti gerontopsycho-logického poradenstva.
Ïalí okruh príspevkov sa týkal referencií o stave poradenstva, jeho organizácii, právnom
zakotvení a reflektoval, zhodnocoval poradensko psychologickú prax v jej aplikaèných
oblastiach. Napríklad príspevok E. Pavluvèíkovej s názvom: Kam smeruje partnerské a
rodinné poradenstvo?a príspevok D. Lepeòovej s názvom: Kariérové poradenstvo v kolstve
a nae snahy o jeho skvalitnenie zo trukturálnych fondov EÚ. Patrí sem aj príspevok
. Grajcára s názvom Od koncepcie biodormáneho poradenstva ku koncepcii celoivotného
poradenstva v kontexte celoivotného vzdelávania. Osobitným príspevkom zoh¾adòujúcim
kontext EÚ bol príspevok M. Zvaríkovej: K vybraným aspektom kariérového vzdelávania v
kontexte vysokokolského poradenstva a politík EU.
Tieto cenné analýzy, spätné väzby, skúmajúce aj objednávky spoloènosti k poradenskej
psychológii, v uom slovenskom a irom európskom rámci oscilujú medzi pólom
významnej a identifikovanej objednávky spoloènosti a pólom administratívnych relácií,
ktoré sú nie vdy v optimálnej miere schopné repektova v organizaènej truktúre záväzné
podmienky vyplývajúce z povahy poradenstva.
Pripomienky, odporúèania smerujú aj do oblasti legislatívy, postavenia poradcov a
h¾adania efektívnych organizaèných rámcov pre výkon poradenstva. Treba tu pripomenú,
známe tvrdenie, e verejnos vníma kompetentnos poradenstva aj pod¾a toho ako je schopné
sa organizova samo. Mono kontatova , e pri organizácii poradenstva majú prevahu
administratívne názory, ktoré nedostatoène reflektujú poiadavky, ktoré vyplývajú zo samotnej
povahy poradenstva ako pecifického procesu. Viacerí autori, napríklad M. Zvaríková,
poukazujú na uspokojivé zakotvenie poradenstva aj legislatíve EÚ.
Nakoniec to boli príspevky výskumu problémových okruhov ktorým sa poradenstvo
môe venova. A to v smere k iakom, tudentom, alebo uèite¾om, alebo iným cie¾ovým
skupinám. Napríklad príspevok E. Komárika o reziliencii ako faktore v psychologickom
poradenstve, alebo príspevok I. Imricha k nárastu agresivity u mládee a vzahu k
poèítaèovým hrám s agresívnym obsahom. Zisuje aj frekvenciu kolákov venova sa
týmto hrám z h¾adiska veku. Zisuje vysokú mieru konzumácie týchto agresívnych hier
u mládee. Navrhuje aj monosti prevencie. Viaceré príspevky sa zaoberali otázkou
ïalieho vzdelávania uèite¾ov a s ním spojeným problémom ich odborného rastu ale aj
otázku poradenstva v ich v ïalom vzdelávaní. Napríklad v príspevku T. Majerovej:
Potrebujú uèitelia poradenstvo v ïalom vzdelávaní? Kontatuje sa rozpor medzi
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deklarovaným a reálnym vo vzahu k vzdelávania uèite¾a, ktorý môe skåznu k 
zberaèstvu kreditov. Uvádza sa napríklad, e uèite¾ má v kolskom roku pä dní
vyhradených na vzdelávanie. Treba tu pripomenú iné, zahranièné kolské systémy, ktoré
v rôznom èasovom úseku, periodický vytvárajú pre uèite¾a priestor na regeneráciu a
vzdelávanie. Niekedy je to aj úsek po iestich rokoch. Z tejto oblasti je aj príspevok M.
Kaèmárovej: Pracovná spokojnos uèite¾ov vyuèujúcich na základných a stredných
kolách. Medzi príspevkami je moné nájs aj príspevky , ktoré boli blízke kolskej
psychológii , napríklad príspevok V. Veselovskej : Sociálne zruènosti na 1. stupni Z a
monosti rozvoja kolským psychológom. Je dobre ak sa identita disciplín nechápe
vzájomne vyluèujúco, ale rozliujúco. Príspevok sondujúci stav výchovného poradenstva
uviedla A. Dianovská. Ukazujú sa tu medzery medzi v iniciatívach kolení, prípravy
výchovných poradcov, ich stabilizácie na kole. Autorka prináa príklady lepieho
zorganizovania týchto sluieb kole napríklad v Dánsku a Írsku.
Osobitnú váhu mal príspevok z Po¾ska, menovite spolupracovníèky prof. A.
Kargulovej, A. Slowik ,s témou  Poradnictwo biograficzne a poradnictwo biodormálne.
Autorka predstavila genézu po¾ského videnia zástoja biodromálnej psychológie a
predstavila koncepciu biografického poradenstva, ktoré naväzuje na biodromálne
poradenstvo. Porovnala tieto dve koncepcie, prièom celoivotnos chápe ako dynamiku
presahujúcich vplyvov z rôznych vekových tádií , ktoré sa aktualizujú, èi prejavujú, cez
problémy aktuálneho ivotného tádia. Tvoria jeho dynamiku. Treba poveda, e na
Slovensku s retrospektívnou biografiou pracoval D. Fabián, v súèasnosti biografický
rozmer vidí cez dynamiku príbehu, narativitu o èom priniesla informáciu T. Taroèková.
Dr. A. Slowik, podala aj truktúru etáp vo vývine poradenstva, prièom vlastné biografické
poradenstvo, ktoré vyvinuli vo Wroclawi,vidí ako ïaliu etapu po biodromálnom
poradenstve. Biodromálnej psychológii ako integratívnemu prístupu sa ete venoval
príspevok S. Hvozdíka. Príspevok prináa aj najnovie definovanie biodromálneho
poradenstva jeho autorom J. Koèom.
Mono kontatova dobrý záujem o konferenciu. Boli tam zastúpené generaène
vetky skupiny psychológov a konferencia mala aj bohaté diskusné zázemie. Treba si
len ela, aby sa výstupný zborníkový materiál na CD, dostal èím skôr do rúk odbornej
verejnosti.
Stanislav Hvozdík
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Vedecká konferencia s medzinárodnou úèasou o existenciálne
významných hodnotách v ivote èloveka
Pri príleitosti Roku kresanskej kultúry na Slovensku zorganizoval Intitút existenciálnej
psychológie a noo-logoterapie Trnavskej univerzity v spolupráci s Katedrou psychológie
Vysokej koly zdravotníctva a sociálnej práce sv. Albety v Bratislave, Katedrou psychológie
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Sekciou existenciálnej psychológie pri
Slovenskej psychologickej spoloènosti, vedeckú konferenciu s medzinárodnou úèasou
pod názvom ÈLOVEK A HODNOTY: existenciálne významné hodnoty v osobnom,
spoloèenskom a kultúrnom kontexte.
V katieli v Dolnej Krupej, ktorý patrí medzi najkrajie príklady vidieckej klasicistickej
architektúry na Slovensku, sa v dòoch 31.8. a 1.9. 2010 stretlo pribline 60 odborníkov
nielen z radov psychológov, psychiatrov, psychoterapeutov a sociálnych pracovníkov, ale i
filozofov, etikov a teológov, vrátane pozvaných hostí z univerzít v Èechách a v Po¾sku.
Konferencia sa konala pod zátitou predsedu Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru J.E.
Mons. Frantika Rábeka, ktorý okrem úvodného príhovoru a osobnej úèasti na vedeckých
rokovaniach celebroval pre úèastníkov konferencie svätú omu a povzbudil ich v ïalom
vedeckom a osobnom raste.
Cie¾om konferencie bolo na základe teoretických a výskumných poznatkov i skúseností
z poradenskej a psychoterapeutickej praxe poukáza na význam existenciálnych hodnôt v
ivote èloveka i súèasnej spoloènosti. V plenárnom rokovaní odzneli prednáky doc. Mariana
Mráza o noo-logoterapii ako ceste k pravde o èloveku a doc. Karela Balcara o hodnote
slobody. V tematicky zameraných sekciách sa problematika hodnôt objavovala v kontexte
filozofickom a personálnom (napr. filozofická analýza hodnôt, aplikácia axiológie vo
svedomí, hodnotový systém a reziliencia), spoloèenskom (hodnoty ako úèinný faktor v
interpersonálnych vzahoch, v krízových ivotných situáciách, v pomáhajúcich profesiách
ai.), kultúrnom a terapeutickom (v prístupoch fenomenologických, integratívnych i
logoterapeutických). V priebehu dvoch dní mali úèastníci konferencie príleitos zdie¾a
nielen svoje profesijné skúsenosti a diskutova o odborných témach (na konferencii odznelo
formou prezentácií a posterov 29 príspevkov), ale tie uvaova o ïalej vízii v oblasti
vedeckého výskumu, psychologických sluieb a psychoterapeutickej praxe, ktoré by
reflektovali integrálny poh¾ad na èloveka z poh¾adu logoterapie.
Logoterapeutický prístup, reprezentovaný Viktorom E. Franklom, tvorivo rozvinul jeho
blízky priate¾ a iak profesor Kazimierz Popielski, ´doctor honoris causa´ Trnavskej
univerzity, ktorý v tomto roku zavàil 75-ty rok svojho ivota a pripomenul si 50-te výroèie
kòazskej sluby a 45 rokov pôsobenia na Katolíckej univerzite v Lubline. Je len symbolické,
e v tomto preòho jubilejnom roku sa súèasne naplnila prvá dekáda pôsobenia intitútu
(ktorého je èestným prezidentom) a Alma mater Universitas Tyrnaviensis oslávila 375.
výroèie od svojho zaloenia.
Eva Nanitová
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Konferencia Kriovatky II
kola alebo výchova?
V ostatných rokoch sa v odborných i laických diskusiách èasto stretávame s
informáciami o kríze rodiny, morálnych hodnôt, narastajúcej miere sociálnopatologických javov v spoloènosti vrátane detskej a mládeníckej populácie, prièom sa
stále viac poukazuje na zniujúci sa vek detí, u ktorých sledujeme nárast asociálnych a
antisociálnych javov. Tento trend sa priam symbolicky odzrkadlil v zníení veku trestnoprávnej zodpovednosti u detí na 14 rokov veku (Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon).
Poruchami správania, ktoré sú v pozadí sociálno-patologických prejavov detí a
mládee, sa zaoberajú viaceré vedné odbory, najmä psychiatria, psychológia, peciálna
pedagogika, sociálna práca, právo. Najèastejie sa s nimi stretávajú uèitelia v kolách a
tieto aj spravidla prvé signalizujú, e socializácia dieaa neprebieha primeraným
spôsobom. V prípade, e koly, poradenské centrá a iné ambulantné formy pomoci týmto
deom a ich rodinám nie sú dostatoène úèinné, spoloènos môe vyui intitucionálnu
formu starostlivosti, ktorá sa realizuje v peciálnych výchovných zariadeniach. O týchto
zariadeniach sa v naej spoloènosti ve¾a nehovorí, v skutoènosti sú na okraji jej záujmu.
Teritoriálne umiestnenie zariadení v èase ich vzniku, za ktorý sa povaujú najmä 60.
roky minulého storoèia, svedèí dokonca aj o ich fyzickom vyèlenení na okraj spoloènosti,
väèinou boli umiestòované do vzdialených okrajových èastí miest, do budov pôvodne
urèených na iné úèely, viaceré zariadenia dodnes vyuívajú priestory historických
katie¾ov.
Prvou slovenskou intitúciou zaoberajúcou sa problémovými demi bola Krá¾ovská
polepovòa v Koiciach zaloená v roku 1902. Odvtedy systém starostlivosti o deti s
poruchami správania na Slovensku preiel mnohými zmenami, ktoré sa odráajú vo vyej
odbornosti prejavujúcej sa na jednej strane v systéme práce a na druhej strane u
zamestnancov. Zmenou prela i terminológia oznaèujúca názvy intitúcií a klientov. V
súèasnosti je u nás 27 peciálnych výchovných zariadení so zameraním na prácu s demi
a mladými ¾uïmi s dissociálnymi poruchami správania, ktorých èinnos riadi kolský
zákon è. 245 Z. z. z roku 2008.
Diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici - peciálne výchovné zariadenie urèené
pre chlapcov vo veku od 15 do 18 rokov, sa v spolupráci s národnou sekciou
Medzinárodnej spoloènosti výchovných komunít FICE rozhodlo podpori otvorenejiu,
tvorivejiu a efektívnejiu spoloènú diskusiu peciálnych výchovných zariadení a výskum
v tejto oblasti tým, e v roku 2009 zaloilo nádejnú tradíciu medzinárodnej konferencie
s názvom Kriovatky, ktorá je urèená pre peciálne výchovné zariadenia a spolupracujúce
intitúcie. Prvý roèník konferencie Kriovatky I v roku 2009 organizátori venovali
mimoriadne dôleitej téme Práca s rodinou. Odznelo na nej 22 príspevkov èeských a
slovenských autorov.
14. októbra 2010 sa v Kultúrnom dome v Bratislave - Záhorskej Bystrici uskutoènil
druhý roèník konferencie Kriovatky II s hlavnou témou kola alebo výchova?
Zámerom organizátorov bola (i napriek provokujúcemu vyzneniu tejto dilematickej
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témy) výzva k rovnocennému prepojeniu vetkých podstatných zloiek uplatòujúcich sa
v prevýchove detí a mládee s narueným socializaèným procesom  vzdelaniu, výchove
a psychoterapeutickej starostlivosti. Konferencie sa zúèastnilo 120 úèastníkov a bolo
prezentovaných 19 príspevkov.
Konferenciu otvoril prof. PhDr. M. Zelina, DrSc. príspevkom v pléne Výchova k
dobru, v ktorom sa venoval najmä teórii autoregulácie a monostiam rozvoja a výcviku
autoregulaèných schopností vo výchovnom a prevýchovnom procese detí.
Doc. PhDr. A. koviera, PhD. v príspevku pecifiká kultúry prevýchovných zariadení
porovnával peciálne výchovné zariadenia s benou kolou v 15 dôleitých oblastiach
podie¾ajúcich sa na tvorbe kultúry intitúcie.
V. Bechyòová, DiS. predstavila v príspevku Zplnomocòováním dìtí k posilování
jejich sebemotivace ciele metodického projektu Èeského centra pro sanaci rodiny
STØEP, o. s Povídej, nasloucháme Ti, ktorého cie¾om je zvýi percento detí, u ktorých
merate¾ne dôjde k posilneniu ich motivácie a zodpovednosti za svoje správanie.
PhDr. D. Selko, CSc. sa venoval téme reziliencie, jej podmieòujúcim faktorom a
výsledným podobám v reálnom ivote v príspevku s názvom (Pár úvah) k problematike
reziliencie a výchova.
Príspevky v pléne ukonèili prednáajúce PhDr. P. Dolealová, ktorá sa venovala
protektívnym a rizikovým faktorom v biologických, psychologických a sociálnych
dominantách v prednáke ivotní dominanty rizikových a protektivních faktorù a
PaedDr. M. Kravárová s prednákou Sociálno-patologické javy v rodinnej výchove,
kde so svojím spoluautorom Mgr. J. Baòárom identifikujú 10 dôleitých rizikových
sociálno-patologických javov.
Konferencia ïalej pokraèovala prednákami v dvoch sekciách, príspevky sa venovali
aktuálnym témam akými sú úlohy vzdelávania, výchovy a psychoterapie v prevýchovnom
procese, ikanovanie, zvládanie záaových situácií, sociálna opora a reziliencia u detí
s poruchami správania, efekt záitkovej terapeutickej skupiny detí s poruchami správania,
monosti vyuitia skupinovej dynamiky v reedukaènom procese, vzdelávanie detí s
poruchami správania v podmienkach detského domova, preh¾ad príèin umiestòovania
detí do peciálnych výchovných zariadení.
V závere konferencie doc. PaedDr. V. Labáth, PhD. predstavil svoju pôvodnú
Typológiu porúch správania, v ktorej navrhuje a odôvodòuje pouívanie termínu
dissociáne poruchy správania.
Pozornos vzbudila prezentácia èeských autorov (firma Fragaria, s.r.o.), ktorá
predstavila nový informaèný systém pre správu agendy v zariadeniach náhradnej výchovy
FOSTER. Predstavuje komplexnú a ve¾mi efektívnu pomôcku pri správe agendy, zaujala
viacerých predstavite¾ov peciálnych výchovných zariadení a detských domovov.
Konferencie Kriovatky sa po obidva roky zúèastnili okrem pracovníkov peciálnych
výchovných zariadení aj pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a pracovníci
detských domovov, tudenti a uèitelia niektorých vysokých kôl. Organizátori
konferencie to povaujú za ve¾mi pozitívny znak, pretoe znamená, e i keï je v naich
podmienkach v oblasti intitucionálnej starostlivosti o deti s poruchami správania
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pomerne málo výskumnej a vedeckej èinnosti, záujem o túto problematiku je v praxi
vysoký nielen v peciálnych výchovných zariadeniach, ale aj v spolupracujúcich
organizáciách.
Ïalie informácie k týmto podujatiam je moné najs:
HUDEÈKOVÁ, V.: Medzinárodná konferencia Kriovatky I. Prevencia, roè. IX, è.1/2010,
2/2010, Bratislava : ÚIP, s. 77  78, ISSN 1336-3689.
HUDEÈKOVÁ, V., BRYNDZÁK, P. (Eds.): Kriovatky I 2009. Recenzovaný zborník z
medzinárodnej konferencie Práca s rodinou. Bratislava : Maclix, 121 s. ISBN978-80969253-1-5.
Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
Zákon è. 245/2008 Z. z. kolský zákon
Viera Hudeèková
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KONFERENCIE, KURZY, VÝCVIKY
SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SPOLOÈNOS PRI SAV
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 všetky 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 príleitosti 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 Psychologické 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 prezentácii 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 študenti môu plati zníenú sumu 5 Euro, avak bez nároku na zborník z konferencie. V prípade
záujmu o zborník, treba uhradi konferenèný poplatok v plnej výške.

23

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.
2.
3.
4.
5.
6.
Príklad:

Názov – ve¾kými písmenami, bold, ve¾kos písma 14.
Autor/i – priezvisko s ve¾kými písmenami, krstné meno/á s ve¾kými zaèiatoènými písmenami, bold,
ve¾kos písma 12.
Za menom autora/ov uvies adresu pracoviska aj e-mailovú adresu.
Text príspevku – ve¾kos písma 12, riadkovanie1.5, okraje 2.5 cm zo vetkých strán, nezarovnáva
text sprava.
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.).
Všetky informácie sú priebene dostupné na www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk.
AKO POMÔC PSYCHOLÓGOM V RANOM KAPITALIZME
Rudolf MRKVIÈKA
Ústav pre lepší rozvoj èloveka, Dolná 18, 425 87 Sabinov, e-mail: mrkvicka@slovakia.sk
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Katedra psychológie FIF UK v Bratislave
si Vás dovo¾uje pozva na

tudentskú vedeckú konferenciu 2011
z príleitosti

katedrového kola
tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti


11. 3. 2011
piatok
o 8,30 h




FIF UK Bratislava, Gondova 2
G 241
Katedrového kola tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti
sa majú monos zúèastni

tudenti 1. a 3. roèníka bakalárskeho túdia na KP FIF UK
a
tudenti 1. a 2. roèníka magisterského túdia na KP FIF UK
so svojimi prácami
v rozsahu 30  40 normostrán (vrátane literatúry a bez príloh)
(1 normostrana = 1800 znakov)

Práce treba prihlási do 1. 3. 2011
a
odovzda do 7. 3. 2011 (v elektronickej a vytlaèenej podobe) doc. PhDr. M. Bratskej, CSc.

11. roèník medzinárodnej a 12. roèník celotátnej konferencie tudentskej vedeckej a
odbornej èinnosti - víazov katedier psychológie vysokých kôl z ÈR a SR
sa uskutoèní
4.  5. 4. 2011
na Katedre psychológie FF UP v Olomouci.
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KATEDRA PSYCHOLOGIE
FILOZOFICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

VÁS ZVE NA
MEZINÁRODNÍ
STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY 2011
11. ROÈNÍK MSPD SE KONÁ VE DNECH:

4.-5. dubna 2011
SOUÈASNÌ PROBÌHNE
CELOSLOVENSKÉ KOLO PD
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Základní informace k organizaci soutìe
Soutì bude probíhat v budovì RCO (Regionální centrum Olomouc).
Podmínky pro pøihláení soutìních prací:
§ Kadá katedra mùe nominovat maximálnì dva studenty, kteøí budou
prezentovat své studentské práce. Podmínka, maximálnì dva studenti za kadou
katedru, platí i pro pøípad, e nominované práce mají více jak jednoho autora.
§ Kadá katedra mùe nominovat jednoho zástupce (akademického pracovníka) do
poroty. Hodnocení prací bude na základì kritérií, která kadý porotce obdrí
pøedem.
§ Mezinárodní kolo soutìe bude rozdìleno na dvì sekce  na bakaláøskou a
magisterskou. V kadé sekci budou vyhláeny vítìzné práce.
Do bakaláøské sekce budou zaøazeni studenti (a jejich práce), kteøí v dobì konání
soutìe studují na úrovni bakaláøského stupnì studia (nebo 1. a 3. roèník
pìtiletého magisterského studia).
Do magisterské sekce budou zaøazeni studenti, kteøí v dobì konání soutìe studují
na úrovni navazujícího magisterského studia (pøíp. 4. èi 5. roèník pìtiletého
magisterského studia). Pro zaøazení do sekce je tedy urèující aktuální roèník studia.

Parametry soutìních prací:
§ Maximální rozsah: 30-40 normostran, bez pøíloh (normostrana = 1800 znakù).
§ Struktura práce by mìla odpovídat odbornému textu.
§ Souèástí soutìní práce je abstrakt v rozsahu maximálnì 1500 znakù
v èeském/slovenském jazyce a dále jeho anglická verze. Abstrakty musí být
zaslán v pøedstihu pøed termínem odevzdání plné verze soutìní práce.
§ Ústní prezentaci soutìních prací je vymezen èasový limit 15 min., dalích 10
minut je vyhrazeno diskusi. Pøi pøekroèení èasového limitu mùe být prezentace
pøeruena. Pøi prezentaci lze vyuít dataprojektor, (jiné poadavky na techniku
sdìlte pøi zaslání pøihláky do soutìe).
Ceny pro úèastníky:
Vítáme monosti vaich kateder pøispìt na ceny úèastníkùm soutìe (knihy, èasopisy,
sborníky atd.)
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Dùleité termíny:
do 29.10.2010
potvrzení úèasti na soutìi, uvedení kontaktní osoby za vai
katedru, vèetnì elektronické adresy, na kterou budeme nadále zasílat informace
o soutìi. Dále sdìlení pøedbìného poètu úèastníkù za pøihlaovanou katedru. Ve
zasílejte na adresu: lemrovas@ff.upol.cz

Soutìní práce musí být odevzdány:
do 14.3. 2011

1x v elektronické verzi (ve formátu pdf) na adresu

do 14.3. 2011

abstrakt (v poadovaném rozsahu, jazyk èeský èi slovenský
a anglický)

do 21.3. 2011

2x v titìné verzi na adresu - Katedra psychologie,
Filozofická Fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Køíkovského 10,
771 80 Olomouc.

Dalí termíny:
do 14.3. 2011

nahláení (jmenovitì) úèastníkù soutìe (1 porotce, 2 studenti)

Blií informace týkající se organizaèního zajitìní soutìe budou zaslány dodateènì
(ubytování, strava, konkrétní místnosti urèené pro soutì, èasový harmonogram apod.).

Tìíme se na setkání v Olomouci v roce 2011 pøi dalím roèníku mezinárodní soutìe
studentských prací,



Doc. PhDr. Vladimír Øehan
vedoucí Katedry psychologie FF UP Olomouc
a
PhDr. Soòa Lemrová, PhD.
vedoucí organizaèního týmu MSPD Olomouc 2011
lemrovas@ff.upol.cz 
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8. a 9. marca 2011

zorganizuje Slovenská adlerovská spoloènos seminár Nevera v párovej terapii.
Okrem slovenských lektorov D. Èechovej, M. Kukliovej, K. Ludrovskej a B.
Mesároovej sa predstaví hlavný lektor Doc. Dr. Paul Peluso, PhD. z Florida Atlantic
University v USA.
Paul navtívil Slovensko viackrát a pri jednom výcvikovom pobyte mal prednáku
o nevere (napísal o nej i knihu), ktorá mala obrovský úspech. Preto sme ho pozvali opä
a srdeène pozývame i Vás, záujemcov o párovú psychoterapiu.
Kontaktné informácie:
adler.sk@gmail.com
0905 269 537

2.  5. júla 2011

sa uskutoèní VII. roèník Adlerovských letných stretnutí. Pozvaným lektorom je
tentokrát francúzsky adlerovský psychoterapeut Alain Drimmer. Alain pochádza z rodiny
Rudolfa Dreikursa, jeho mama bola Dreikursovou sesternicou. tudoval psychológiu
na Sorbonne a potom v Chicagu.
Alain je spolumajite¾om psychoterapeutickej ambulancie Counselling Interventions
v Paríi a téma letných stretnutí, ktorú bude prezentova, je Metódy adlerovskej
psychoterapie.
Kontaktné informácie:
adler.sk@gmail.com
0905 269 537

Október 2011

sa uskutoèní Medzinárodná vedecká konferencia pri príleitosti 20. výroèia vzniku
Katedry psychológie na PF UMB, Banská Bystrica. Hlavnou témou konferencie sú:
Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva
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PREH¼AD KONFERENÈNÝCH PODUJATÍ
Vo svete
***
October 20 - 22, 2010
XVIII Congreso Mexicano de
Psicologia
Mexico City, Mexico
URL: www.psicologia.org.mx
***
October 21 - 24, 2010
33rd Annual International Conference
on The Psychology of The Self
Antalya, Turkey
URL: www.psychologyoftheself.com/
conference/
***
November 11 - 13, 2010
Intercultural aspects of mental
disorders
Heidelberg, Germany
URL: www.chgdp.org/conference/
***
November 17 - 19, 2010
The Sixth World Conference on the
Promotion of Mental Health and
Prevention of Mental and Behavioral
Disorders
Washington DC, USA
URL: http://wmhconf2010.hhd.org/
***
November 18 - 21, 2010
51st Annual Meeting of the
Psychonomic Society
St. Louis, Missouri USA
URL: www.psychonomic.org/annualmeeting.html
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***
November 24 - 29, 2010
2010 General Assembly, International
Social Sciences Council
Nagoya, Japan
URL: www.worldsocialscience.org
***
December 2 - 5, 2010
International Conference on Education
and Educational Psychology
Kyrenia, Cyprus
URL: www.iceepsy.org
***
December 14 - 16, 2010
Sixth African Conference on
Psychotherapy
Kampala, Uganda
URL: www.apa.org/news/events/2010/
african-psychotherapy.aspx
Contact: pnantume@yahoo.com This email address is being protected from
spambots. You need JavaScript enabled to
view it
***

2011
March 31  April 2, 2011
Biennial Meetings of the Society for
Research in Child Development
Montreal, Canada
URL: www.srcd.org

***
April 14 - 16, 2011
Annual Meeting of the Society for
Industrial & Organizational
Psychology
Chicago, ILlinois, UA
URL: www.siop.org/Conferences/
futconf.aspx
***
April 27 - 30, 2011
Annual Meeting and Scientific
Sessions, Society of Behavioral
Medicine
Washington, D.C., USA
URL: www.sbm.org/meetings
***
May, 2011
XVth European Congress of Work and
Organizational Psychology
Maastricht, Netherlands
URL: www.eawop.org
***

***
July 7 - 8, 2011
2nd Asia Pacific Rim International
Counselling Conference:
Indigenization and Multiculturalism
Hong Kong
URL:
www.asiapacificrimcounselling.com
***
July 12 - 16, 2011
International Association for Research
in Economic Psychology Conference
Exeter, UK
URL: http://people.exeter.ac.uk/SEGLea/
iarep/conf2011/
***
July 18 - 20, 2011
32nd Stress and Anxiety Resarch
Society Conference (STAR)
Muenster, Germany
URL: www.star-society.org/html/
conferences.html
***

July 23 - 26, 2011
June 26 - 30, 2011
Interamerican Congress of Psychology Second World Congress on Positive
Psychology
(CIP-SIP)
Philadelphia, USA
Medellin, Colombia
URL: http://community.ippanetwork.org/
URL: www.sipsych.org
IPPANETWORK/IPPANETWORK/
SecondWorldCongress
***
July 4 - 8, 2011
XIIth European Congress of
Psychology (ECP)
Istanbul, Turkey
URL: www.ecp2011.org

***
July 31 - August 4, 2011
45th International Congress of the
International Society for Applied
Ethology
Indianapolis, Indiana USA
URL: www.applied-ethology.org/
isaemeetings.htm
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***
August 4 - 7, 2011
119th Annual Convention of the
American Psychological Association
Washington, DC, USA
URL: www.apa.org/convention
***
August 23 - 27, 2011
15th European Conference on
Developmental Psychology
Bergen, Norway
URL: www.esdp.info
***
August 24 - 28, 2011
6th World Congress for
Psychotherapy
Sydney, AUSTRALIA
URL: www.wcp2011.org
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Na Slovensku a v Èechách
***
December, 3 - 4, 2010
Medzinárodná konferencia
Preventívne programy sociálnoemocionálneho uèenia pre iakov
základných kôl
Miestny úrad, Bratislava - Ruinov

PREDSTAVUJEME
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) bol zaloený
v roku 1964 ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko Ministerstva kolstva s
celotátnou pôsobnosou. Od svojich zaèiatkov sa ako jediné pracovisko zaoberá
komplexným výskumom psychologických aspektov vývinu detí a mládee v norme
i patológii.
Výskumné aktivity sa zameriavajú nielen na oblas základného výskumu, ale vzh¾adom
na rezortný charakter intitúcie získané poznatky sú pretvárané do podoby priamo
vyuite¾nej vo výchovnej a vzdelávacej praxi. V tejto oblasti VÚDPaP vychádza tie
v ústrety aktuálnym poiadavkám a potrebám tak, ako sa tieto vyskytujú v rezorte.
Výskum sa orientuje tie na skúmanie podmienok kognitívneho, sociálneho
a osobnostného vývinu detí a moností jeho optimalizácie v prostredí rodiny, koly,
v rôznych typoch zariadení; experimentálne sa overujú modely starostlivosti o nadané
deti, deti zdravotne a sociálne znevýhodnené ako aj na prevenciu a rieenie sociálnopatologických javov.
VÚDPaP poskytuje psychologické a poradenské sluby, zaoberá sa starostlivosou
o deti so peciálnymi edukaènými potrebami, v náplni má koordináciu èinností systému
poradenských zariadení v rezorte kolstva, organizuje semináre, kurzy, výcviky
a kolenia, vykonáva posudzovate¾skú a expertíznu èinnos.
Odberate¾om výsledkov sú orgány tátnej správy v kolstve, koly a kolské
zariadenia, vedecká komunita a odborná verejnos, deti so peciálnymi edukaènými
potrebami a ich rodièia, vysoké koly, tudenti i laická verejnos.
VÚDPaP má aj dve elokované pracoviská  Detské centrum (DC) a Metodickovýskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a prevencie (skrátene:
MVK).
DC zabezpeèuje multidisciplinárnu starostlivos o deti s postihnutím, s vývinovými
poruchami uèenia èi nerovnomerným vývinom a poskytuje rodinám týchto detí
poradenstvo. Súèasne slúi ako báza pre experimentálne overovanie inovaèných postupov
v oblasti výchovy a vzdelávania detí so peciálnymi edukaènými potrebami. Sluby DC
vyuíva kadoroène okolo 380 klientov, ktorým sa poskytujú systematické diagnostické,
terapeutické a poradenské sedenia (psychologické, logopedické, neurologické,
psychiatrické, fyzioterapeutické, peciálno-pedagogické a sociálne).
MVK metodicky vedie a odborne pomáha poradenským zariadeniam v rezorte
kolstva, realizuje odborné semináre a výcviky, vytvára relevantné metodické materiály.
V rámci skvalitòovania metodickej èinnosti MVK koordinuje prácu expertných skupín
pre jednotlivé oblasti èinnosti systému výchovného poradenstva a prevencie.
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VÚDPaP je vydavate¾om odborného periodika Psychológia a patopsychológia
dieaa. Dôleitou súèasou je tie vydávanie neperiodickej tlaèe  recenzované
zborníky, metodické príruèky, metodické materiály ai. Informaèno-edièné stredisko
pripravuje reere a poskytuje ïalie sluby nielen pracovníkom VÚDPaP, ale aj
externým záujemcom.
Tradíciou sa stala konferencia Diea v ohrození, na organizovaní ktorej sa
spolupodie¾ajú viaceré intitúcie a ktorá sa v tomto roku konala 19. krát. Konferencia
sa tematicky orientuje na aspekty dôleité pre primeraný vývin detí a mládee; prezentujú
sa tu príspevky z rôznych organizácií, ktoré majú za cie¾ pomáha jednotlivcom a
skupinám v záujme skvalitni ich ivot.
Hlavným poslaním VÚDPaP je vedecko-výskumná èinnos.
Intitúcia sa úspene zapája do rieenia grantových úloh (VEGA). Popri nich riei
poèetné intitucionálne výskumné úlohy; vo svojich plánoch má aj nevýskumné úlohy
 termínované i stále; realizuje tie operatívne úlohy mimo plánu hlavných úloh.
Uskutoèòujú sa prieskumné èinnosti v spolupráci so zahraniènými intitúciami, ktoré
sú zamerané napr. na drogové závislosti.
Pozornos sa v posledných rokoch sústreïuje na adaptovanie a tandardizáciu
nových psychodiagnostických metodík, èo reflektuje potreby poradenských zariadení,
v ktorých sa masívne pouívajú i metodiky pomerne zastaralé a/alebo preloené bez
aktuálnej tandardizácie pre nau populáciu (ako to bolo v minulosti bené). Táto èinnos
sa realizuje v spolupráci so zahraniènými vydavate¾mi.
VÚDPaP sa zameriava aj na vzdelávaciu èinnos, ktorá tie predstavuje aplikaènú
rovinu prenáania získaných poznatkov do praxe: napríklad prostredníctvom
akreditovaného pecializaèného inovaèného túdia pre uèite¾ov pomáha skvalitni výuèbu
nadaných iakov; túdium je urèené pedagógom a peciálnym pedagógom, no zúèastòujú
sa ho i psychológovia z CPPPaP a kolskí psychológovia. Realizujú sa aj ïalie aktivity
v súvislosti s kariérnym rastom odborných zamestnancov kôl a kolských zariadení.
Pracovníci VÚDPaP spolupracujú s rôznymi tátnymi a mimovládnymi domácimi
i zahraniènými organizáciami a intitúciami, komisiami a zdrueniami, kde sú viacerí
z nich oslovení ako odborníci v jednotlivých oblastiach.
Výskumné aktivity sa intenzívne a dlhodobo venujú problematike rómskych detí
z málo podnetného, jazykovo a kultúrne odliného prostredia. Zisujú sa pecifiká v ich
kognitívnom vývine, èo poskytuje významné informácie pre lepie porozumenie
osobitostiam týchto detí, ktoré podmieòujú èi ovplyvòujú percipované akosti
v edukaènom procese i v procese sociálneho zaèleòovania. Tieto poznatky tvoria bázu
pre identifikovanie potrebných úprav v kolskom prostredí a vo výchovných postupoch.
Aktuálnou témou je tvorba testu na zisovanie kolskej pripravenosti, testu, ktorý bude
repektova ich pecifiká vo vývine (vplyvy rodinnej výchovy, komunitných tradícií
a pod.), a tak pomôe lepie nasmerova a/alebo upravi vzdelávacie podmienky.
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Ïalou dlhodobo koncepène zameranou èinnosou je starostlivos o nadané deti,
vytváranie a overovanie vhodných edukaèných postupov so závermi ústiacimi do prípravy
základných pedagogických dokumentov. Sleduje sa aj oblas osobnostného vývinu
nadaných tudentov.
V rámci pozitívnej psychológie sa sledujú koreláty kvality ivota, intrapsychických
väzieb v súvislosti s rozvíjaním sebaocenenia a sebaúcty u iakov.
Výskum zameraný na sluchovo postihnuté deti sa zavàil vytvorením interaktívneho
programu, ktorý napomáha rozvíja empatiu a sociálnu kooperáciu medzi intaktnými
a integrovanými iakmi.
Výstupmi vedecko-výskumnej a metodickej èinnosti pracovníkov VÚDPaP sú
poèetné túdie v periodickej i neperiodickej vedeckej a odbornej tlaèi, monografické
práce, populárno-vedecké èlánky, prednáky a ïalie formy prezentácií.
Uvedené informácie sú len heslovitým preh¾adom bohatej èinnosti VÚDPaP
v poslednom èase. Podrobnejie údaje na nachádzajú na www.vudpap.sk. Prostredníctvom
stránky sa mono dozvedie viac o jednotlivých aktivitách a ich výsledkoch, o èinnosti
pracovísk a výstupov, ktoré sa realizovali v poslednom období.
Eva Farkaová

ADLEROVSKÉ LETNÉ STRETNUTIA
Tradícia odborno-spoloèenských podujatí
Slovenská adlerovská spoloènos (www.alfredadler.sk) organizuje pre svojich èlenov,
ich rodinných prísluníkov, priate¾ov, známych, priaznivcov a deti kadoroène tvordòové
tematické odborno-spoloèenské podujatie s názvom Adlerovské letné stretnutia.
Poslaním podujatí je íri na Slovensku mylienky Alfreda Adlera a jeho nasledovníkov
- teóriu osobnosti, psychologický smer, psychoterapeutický systém, ale aj ivotnú
filozofiu. Hlavnou ideou stretnutí je Adlerov odkaz, v ktorom zdôraznil potrebu prenies
psychologické poznatky z pracovne psychológa do verejného povedomia a jeho
presvedèenie, e prevencia je lepia a úèinnejia ako lieèba.
Organizátorky koncipujú program opakovane ako poznávanie overených postupov
rozvoja potenciálu a silných stránok èloveka, prehlbovanie jeho zodpovednosti k
obèianskej spoloènosti a k ivotu. V stretnutiach si dávajú za cie¾ poskytnú pre iroký
okruh záujemcov, profesionálov aj laikov, jedineènú príleitos a stimulujúce prostredie,
v ktorom sa snúbi vzdelávanie v adlerovskej psychológii s príjemnými vo¾nými chví¾ami,
strávenými v kruhu priate¾ov, rovnou mierou vytvára podmienky pre profesionálny a
osobnostný rast a oddych. S týmto zámerom sa podujatia konajú v období letných prázdnin
a dovoleniek, prítomní si sami regulujú pomer prijatých informácií, záitkov a relaxu.
Vítané sú vetky prejavené príspevky posilòovania citu spolupatriènosti a vzájomného
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porozumenia. Na konci adlerovského leta kadý úèastník dostáva Certifikát o úèasti,
podpísaný zahranièným lektorom.
Program je urèený pre psychológov, psychoterapeutov, lekárov, zdravotníckych a
sociálnych pracovníkov, peciálnych a lieèebných pedagógov, uèite¾ov, odborníkov
ïalích pomáhajúcich profesií, poradcov, tudentov vetkých úrovní vysokokolského
túdia, rodiny, pestúnske a náhradné rodiny, pre ¾udí, ktorí chcú lepie rozumie sebe a
svojim vzahom. Súèasou podujatia je peciálny Program pre deti vo veku 7  11 rokov
a pre mláde vo veku 12  17 rokov, ktorí majú ve¾a príleitostí zabáva, uèi a stretáva
sa s rovesníkmi v povzbudzujúcej atmosfére, venova sa portovým, výtvarným a
hudobným hrám v skupine, sebapoznávacím a sebarozvíjajúcim aktivitám.
1. Adlerovské letné stretnutia (30. júl  2. august 2005, Modra  Harmónia)
Prvý roèník sa konal poèas horúcich letných dní v lesnom prostredí malebných
Malých Karpát, kde sa naastie veèer tropická teplota príjemne ochladila a bolo moné
poprechádza sa a posedie vonku pod stromami, porozpráva sa s kolegami, zoznámi
sa s neznámymi, zhodnoti program, vymieòa si mylienky a názory.
Hlavnou témou bola Rodinná terapia a poradenstvo, rodièovstvo, zahranièným
hosujúcim lektorom Francis X. WALTON, PhD., poradenský psychológ so súkromnou
praxou, konzultant a prezident Adlerovských centier starostlivosti o deti, Columbia,
South Carolina, USA, prizvaný èlen fakulty Adler School of Professional Psychology,
Chicago a exprezident North American Society of Adlerian Psychology. Teóriu a metódy
adlerovskej rodinnej terapie a poradenstva prezentoval predovetkým cez demontrácie
práce s rodinami s malými demi a adolescentmi. Následná analýza procesu a diskusia
o problémoch, s ktorými sa poradenský psychológ, rodiè alebo uèite¾ v takýchto
prípadoch èasto stretáva, boli ukákou vysokej kvality vzdelávania a bohatých skúseností
lektora. Adlerovskou optikou boli nahliadané interakcie medzi rodièmi a demi, rodinná
dynamika, zrozumite¾ne boli ilustrované adlerovské princípy utvárania vzahov: rodinné
hodnoty, rodinná kontelácia, rodinná atmosféra, najpozoruhodnejie zistenia, a pod.
Slovenské lektorky prezentovali svoje príspevky  D. Èechová: Typológia v adlerovskej
psychológii, M. Kukliová: Povzbudzovanie  malý zázrak?, K. Ludrovská: Krátkodobá
adlerovská psychoterapia a poradenstvo, B. Mesároová: Vzah medzi pohlaviami z
poh¾adu adlerovskej psychológie, Autentické spomienky Sophie de Vries na Alfreda
Adlera, Z. Vojtová: Individuálna a skupinová práca s adolescentmi.
Úèastníci mohli vidie videozáznam prednáky G. Mozdzierz: Súkromná logika v
praxi adlerovského terapeuta a P. Peluso: Adlerovská párová terapia. Supervíziu
svojej kazuistiky absolvovali E. Bulla, D. Kubièková, V. Stanislav. Relaxáciu viedla K.
Ludrovská. Program pre deti zostavili B. Holická, K. Kukliová a F. X. Walton.
2. Adlerovské letné stretnutia (8.  11. júl 2006, Opátka pri Koiciach)
Druhý roèník odborno  spoloèenského podujatia sa konal v romantickom kúte naej
republiky, na východnom Slovensku, pri vodách priehrady Ruín. Sparné leto sa uprostred
prírody stalo príjemným spoloèníkom, rovnako ako dobrosrdeènos ¾udí, ktorí sa tu
zili. Atmosféru charakterizovala hlavne náklonnos a veselos poèas workshopu a veèer
pri ohni a speve. Deti sa stmelili do nerozluènej druiny a spoloène spriadli mnoho
dobrodrustiev.
36

Hlavnou témou bola Párová psychoterapia a poradenstvo, zahranièným hosujúcim
lektorom Paul R. PELUSO, PhD., koordinátor tudijného programu a asistent
profesora pre Poradenstvo mentálneho zdravia z Katedry vzdelávania poradcov, Florida
Atlantic University, USA, manelský a rodinný terapeut s licenciou a supervízor,
menovaný Americkou asociáciou manelskej a rodinnej terapie (AAMFT). Lektor
prostredníctvom demontrácií, kazuistických túdií a hrania rolí prezentoval princípy
párovej adlerovskej terapie a poradenstva, predvádzal úèinnos adlerovského prístupu.
Medzi diskutovanými témami boli: a) pouívanie adlerovských techník pri práci s pármi
(napr. analýza ivotného týlu, rané spomienky, genogramy); b) úloha moci a rovnosti
vo vzahoch; c) práca s emóciami; d) Adler, páry a sex; e) terapia nevery; f) porovnanie
adlerovskej terapie s inými modernými kolami párovej terapie.
Slovenské lektorky prezentovali príspevky - D. Èechová: Rodièovstvo - èo funguje a èo
nie?, M. Kukliová: Spolupráca a povzbudzovanie - adlerovský prístup, K. Ludrovská:
ivotný príbeh v adlerovskej a naratívnej terapii, B. Mesároová: Rozprávky v adlerovskej
psychoterapii.
Supervíziu kazuistiky absolvovali A. Kostelníková a M. Kukliová. Relaxáciu viedol
V. Stanislav. Z videozáznamu bola ponúknutá prednáka W. G. Nicolla Adlerovská
krátkodobá psychoterapia. O program pre deti sa starali J. Hasenöhrlová a P. R. Peluso.
3. Adlerovské letné stretnutia (14.  17. júl 2007, Krahule  geografický stred
Európy)
Na stredné Slovensko, do centrálnej èasti Kremnických vrchov, do horskej obce
Krahule, meral cestu tentokrát rekordný poèet úèastníkov, prili prevane mladí ¾udia a
tudenti. Tropické horúèavy krotila nadmorská výka 880 metrov a servírovala ich na
slovenský spôsob, na osvieenie sa nepretrite podávala mládenícka bezprostrednos
a humor. Dni boli zaujímavé odbornými informáciami, veèere, predåené ko¾kokrát do
svitania, psychohrami a spevom pri svetle ohòa, neskôr len pri svite mesiaca.
Hlavnou témou bolo Rodièovstvo  teória a prax individuálnej psychológie,
zahranièným hosujúcim lektorom Roman BORBOA, PhD., prezident vajèiarskej
adlerovskej spoloènosti so sídlom v Zürichu. O rodièovstve uvaoval v súvislostiach s
osobnosou rodièov, komunikáciou, rozmaznávaním a zanedbávaním, povzbudzovaním.
Ve¾mi ob¾úbené ukáky poradenskej práce s rodinami dopåòal analýzou procesu a
diskusiami.
Slovenské lektorky prezentovali príspevky - D. Èechová: Budovanie partnerstva s
adolescentmi, M. Kukliová: Povzbudzovanie  lepie ako odmena a trest, K. Ludrovská:
Proces a poradenské zruènosti v adlerovskej psychoterapii, B. Mesároová: Ako
porozumie egocentrizmu adolescentov a prekonáva ich odpor.
Relaxáciu viedla B. Mesároová. Z videozáznamu prednáal J. R. Bitter na tému
Adlerovská skupinová psychoterapia. Program pre deti pripravili J. Hasenöhrlová a R.
Borboa.
4. Adlerovské letné stretnutia (5.  8. júl 2008, Oravská priehrada)
Orava srdeène a tedro otvorila svoju náruè doiroka a usmievala sa nad starosami
úèastníkov, ktoré mali s prerozde¾ovaním èasu medzi lákadlá bohatého odborného
programu a pestrej prírody. Netradièná problematika silne priahovala pozornos k
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odborným poznatkom, sloboda priestoru ju magneticky otáèala k lesu, oblohe a vodnej
hladine, k hypnotizujúcim obrazom, ktoré ma¾ovali slneèné dni alebo noèná prietr
mraèien.
Hlavnou témou bola Metaterapia a ivotný týl, zahranièným hosujúcim lektorom
Erik MANSAGER, PhD., psychoterapeut a psychológ, lektor Adler School of
Professional Psychology, Chicago, USA. Trpezlivo a zainteresovane hovoril o metaterapii
v kontexte adlerovskej psychoterapie, ilustroval proces vytvárania definitívnych
významov a transcendencií, predviedol praktické techniky a uplatnil záitkové uèenie.
Ete zaujímavejou bola príleitos vidie na vlastné oèi jeho pokojný prejav pri práci s
rodinou a ranými spomienkami, sledova bezprostredné zmeny v mylienkach a na
tvárach rodièov a ich problémového adolescenta poèas 90-minútového poradenského
rozhovoru.
Slovenské lektorky, D. Èechová, K. Ludrovská, B. Mesároová, prezentovali výsledky
vlastnej terapeutickej práce a predstavili zaujímavé kazuistické túdie. Program pre
deti a mláde viedol E. Mansager.
5. Adlerovské letné stretnutia (4.  7. júl 2009, Drienica)
Na základe milého pozvania naich verných priateliek, B. Balogovej a T. Gallovej, sa
Adlerovské stretnutia opä vychystali putova na východ Slovenska, cie¾ovou destináciou
bol ari, rekreaèná oblas Èergovského pohoria. Slovami úèastníèky, ¼. Stankovej, sa
okrem krásneho zariadenia a prvotriednych sluieb (posilòovòa, sauna, jacuzzi) dalo
dosýta poprechádza po okolí a nadýcha horského vzduchu, pobavi sa na smienych
historkách o kolegoch, skúajúcich, èi tudentoch (ktorí tam neboli ¢), spozna
príjemných ¾udí a nauèi sa ve¾a nových vecí.
Hlavnou témou bola Adlerovská analýza a terapia sexuálnych problémov
a dysfunkcií, zahranièným hosujúcim lektorom Samuel SCHÜRER, vajèiarsky
poradenský psychológ so súkromnou praxou, ktorý ije v Lotysku a vedie Intitút pre
individuálnu psychológiu v Rige. Pod¾a názoru ¼. Stankovej, lektor nesklamal, zaujali
ju prezentované prepojenia sexuálnych dysfunkcií s osobnostnou truktúrou a biografiou
èloveka, originálna typológia neurotických partnerstiev, cvièenia na individuálnu aj
skupinovú prácu a diskusiu, pikantná práca so sexuálnymi fantáziami.
Vedúcimi Programu pre deti sa stali takpovediac absolventi predchádzajúcich
podujatí, K. Èechová a B. Ludrovský, pomáhal im aj S. Schürer.
6. Adlerovské letné stretnutia (3.  6. júl 2010, Modra - Harmónia)
Po piatich rokoch sa Adlerovské leto vrátilo do Modry  Harmónie. Stalo sa tak aj
preto, e pôvodne plánovaný pobyt v divoèine Muránskej planiny, prekazil neseriózny
prístup majite¾a miestneho rekreaèného strediska. Hoci mágiu hôr suplovali menej
hlboké listnaté lesy, identická belasos oblohy a ivotodarnos slneèných lúèov boli
vetkým po celý èas plne k dispozícii.
Pozvanie prijal váený bard adlerovskej psychológie, Gerald MOZDZIERZ, PhD.
 klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut so súkromnou praxou z Chicaga,
ktorý pôsobí dlhé roky v najväèej nemocnici pre veteránov v USA, profesor na Katedre
psychiatrie a behaviorálnych neurovied na Loyola University, autor odborných èlánkov
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a kníh, o reputácii ktorého svedèí i zaradenie do prestínej publikácie Americký mu
vedy.
Za svoj potmehúdsky úsmev a zábavné herecké výkony, ktorými neverbálne ilustroval
hovorené slovo, dokonale ukryl pravdu o svojom fyzickom veku a jeho mentálna mlados
dávala o sebe vedie húevnatosou, s akou pracoval sám, takpovediac od svitu do mrku,
s poèetnou skupinou úèastníkov/èok. Tému, s ktorou priiel na Slovensko Ako
porozumie emóciám? rozvíjal prednostne prakticky. Zoznámenie s emóciami robil
formou demontrácií terapeutickej práce a analýzy procesu, otvoreného diskusného
fóra, supervíziou kazuistík. Live práca s dobrovo¾nými klientkami a bezpeèie, ktoré
im vytvoril bolo pre prítomných nato¾ko príalivé, e nie vetky záujemkyne o osobný
rozhovor s ním pred skupinou mohli by nakoniec uspokojené. Svoje profesionálne
skúsenosti odovzdával otvorene, konzistentne, jediné èo prítomným nestihol objasni,
bol recept, ako sa po dlhých hodinách prednáok a demontrácií dokázal ráno postavi
pred publikum opä nabitý energiou a entuziazmom. Hypotézu, e sa tak dialo vïaka
armu slovenských ien, chuti malokarpatského vína, vôni opekanej slaninky a melódii
¾udových pesnièiek treba ete verifikova.
Detská spoloènos sa stretla v úzkom kruhu priate¾ov, o to intenzívnejie sa jej
gestorka programu, K. Èechová, venovala. O osobnostný rast detí a mládee sa postaral
G. Mozdzierz.
Príprava najbliích Adlerovských letných stretnutí je v plnom prúde  príïte sa
stretnú.
Katarina Ludrovská
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BLAHOELÁME
ivotné jubileum prof. PhDr. Jána Gráca, DrSc.
Profesor Grác v jednej zo svojich prác napísal, e základom edukaènej psychológie
sú dve základné dimenzie: výchova ako vzahotvorný proces a vzdelávanie ako
výkonotvorný proces (Psychológia mravnosti, s. 242). Celý svoj doterají ivot viacmenej
venoval otázkam výchovy ako vzahotvorného procesu, pritom zvýraznil etiku ako
nielen kognitívny proces, ale aj ako proces skutoèného po¾udtenia èloveka. Ete
predtým sa venoval aj otázkam hodnotovej orientácie mládee, spoloèenskému styku,
psychológii spokojnosti mládee a persuáziou. Za urèité syntetické zavàenie jeho
prác mono povaova monografiu: Kapitoly edukaènej psychológie ( Trnava, 2009),
v ktorej naèrtáva po novom koncipovanú oblas psychológie výchovy a vzdelávania.
Je to výsledok jeho skoro 40 roènej práce na Katedre psychológie FIF Univerzity
Komenského (od roku 1966 do roku 1995) a na Katedre psychológie FF Trnavskej
univerzity (od roku 1994 dosia¾).
Jeho odborná cesta je pozoruhodná - najprv si uvedomil, e o vzdelávaní sa
hodne píe, vzdelávanie a uèenie sa skúma, ale výchova a výchovné procesy sa
zanedbávajú. Akoby nadväzoval na mylienku C. Rogersa, ktorý povedal vo svojej
inauguraènej reèi, e sme vzdelaní , ale zlí. Podobne E. Fromm napísal, e rozumom
sme v XXI. storoèí, ale nae srdce je v dobe kamennej. To asi boli motívy, preèo
skoro celý ivot sa profesor Grác venuje otázkam výchovy. Víma si nielen klasickú
oblas psychológie edukácie, akou je problémové správanie, ale pre èitate¾a objavuje
nové polia, málo prezentované témy, akou je napríklad problém indiferentného
správania. Indiferentné správanie je pod¾a neho podhubím pre nevhodné, problémové
správanie. U pred rokmi postrehol problém indiferentného správania, ktoré sa a
neskorie objavilo v literatúre pod názvom prizerajúce sa správanie (by standing
efect), ktoré sa stalo hitom v psychologickej literatúre. Akoby vychádzal z mylienky:
Keï má zlo triumfova, potrebuje len jedno: aby sluní ¾udia mlèali. Neostal vak len
pri perfektnom popise tvorby a zákonitostiach vzahotvorných procesov, ale u pred
rokmi sa sústredil na to, aké metódy edukácie uplatni, aby èlovek nebol zlý, aby
èlovek nebol, prizerajúcim sa èlovekom a invalidom bytia. Monografia o persuázii
a monografia o exemplifikácii je v najnovej práci (kapitoly edukaènej psychológie)
doplnená o vzory a modely v exemplifikaèných vzahoch a o sta persuázia ako
uisujúci vzah k osobným hodnotám. Vyzdvihol by som tie skutoènos, e u v knihe
Psychológia mravnosti si víma kognitívnu autoreguláciu (napr. s.242). Tým sa
pripojil k novej vlne v psychológii a to skúmaniu autoregulaèných mechanizmov,
ktorej urèitým vrcholom je Handbook of Self.regulation P. R. Pintricha, M. Zeidera
a M. Boekaertsa a u nás práce D. Kováèa.
Práce profesora J. Gráca predstavujú v tomto poòatí ucelenú teóriu psychológie
edukácie, ktorá je inak poòatá ako tradièná psychológia výchovy. Jeho záujem o túto
ve¾kú a podstatnú tému pravdepodobne vyplynul aj z jeho ivotných skúseností.
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Narodil sa 5. apríla 1930 v Kovarciach, gymnázium vytudoval v Topo¾èanoch,
psychológiu na FIF v Bratislave. V totalitnom reime bol diskriminovaný, po maturite
nebol prijatý na vysokú kolu, pracoval v mliekáròach v Topo¾èanoch, potom bol
uèite¾om, pracoval v Ústave pre ïalie vzdelávanie uèite¾ov v Bratislave (19561961), odkia¾ bol prepustený a potom uèil na stredných kolách, a neskorie vo
Výskumnom ústave pedagogickom a na Psychologickom ústave UK v Bratislave. A
od roku 1968 mohol pracova na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde pôsobil a
do odchodu do dôchodku (1995) a teraz pôsobí ako profesor v odbore psychológia na
Katedre psychológie FF TU v Trnave. Bol a je èlenom mnohých vedeckých rád,
intitúcií, predsedom Bratislavskej oblastnej skupiny Slovenskej psychologickej
spoloènosti (1968-1971), je nosite¾om mnohých ocenení a vyznamenaní. Napísal 20
kniných monografií, 196 odborných èlánkov, 119 túdií.
Mono tvrdi, e jeho práce sú originálne, neuspokojoval sa s replikami mylienok
o psychológií výchovy, ale vytvoril svoju inovatívnu teóriu, v ktorej rozpracoval skutoène
podstatné otázky utvárania osobnosti. Vytvoril novú terminologickú taxonómiu, uvádza
cvièenia a príklady z praxe, naèrtol novú metodológiu skúmania psychických javov. Zo
vetkých jeho textov cíti vysokú odbornos, håbavos a zaujatie v mene etiky èloveka,
jeho spôsoboch interiorizácie hodnotového systému, ktorý by nebol len systémom na
preitie, ale systémom uitoènosti osobnosti (a jej výchovy) pre iných.
Pán profesor, prichodí poïakova sa za mylienky, podnety, ktoré sú vo Vaich
knihách a pripájam k tomu prianie, aby Vás zdravie a elán neopúali, je vdy ete
ve¾a toho, èo treba poveda...

Miron Zelina
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OZNAMY
Informácia o novej pubikácii: Radomír Masaryk:Medzi èlovekom
a ¾uïmi: Kapitoly zo sociálnej psychológie
Kniha Medzi èlovekom a ¾uïmi: Kapitoly zo sociálnej psychológie sa snaí plni
dva ciele.
Na jednej strane prinies pútavý a èitate¾ný úvod do sociálnej psychológie pre
tudentky a tudentov bakalárskeho stupòa. Kniha sa snaí dodriava nasledovné zásady:
1 Jednoduchý jazyk, ktorý je zrozumite¾ný a nie je v òom príli ve¾a abstraktných
odborných výrazov (pokia¾ to nie je nevyhnutné);
2 Názornos a príklady, hlavne pri teoretických a abstraktných konceptoch;
3 Èo najkonkrétnejí popis citovaných experimentov; nielen èo vyskúmali, ale aj
ako uvedené dáta vznikli;
4 Prácu s pôvodnými zdrojmi, v maximálnej monej miere;
5 Rodovo korektný jazyk.
Druhou snahou je prezentova otázku poznania v spoloèenských vedách a nastoli
túto tému v urèitom irom kontexte ako je len kontext sociálnej psychológie. Text
monografie sa snaí pri kadom experimente èi výskumnom závere analyzova metodický
prístup k získaniu daného poznatku, a uvaova nad alternatívnymi vysvetleniami.
Ambíciou autora je vies èitate¾ov a èitate¾ky ku kritickému reflektovaniu poznania
namiesto predkladania nespochybnite¾ných poznatkov a faktov, ktoré odovzdávaním
z generácie na generáciu a z uèebnice do uèebnice èasto reifikujú do podoby mýtov.
Kladenie otázok, ako poznanie vzniká vrcholí v poslednej kapitole, ktorá prístupným
jazykom popisuje základné epistemologické otázky sociálnej psychológie ako
spoloèenskej vedy, a viae rôzne mylienkové línie do diskusie nad sociálnym
charakterom poznania.
Samostatnú zmienku si zaslúi grafická stránka knihy. Okrem pôvodných ilustrácií
v kadej kapitole sa autorovi podarilo získa práva na reprodukovanie nieko¾kých
jedineèných originálnych fotografií  napríklad zo Zimbardovho experimentu, záber na
úèastníkov Aschovho experimentu èi fotografiu Milgrama s jeho generátorom okov.
Recenzentka Prof. PhDr. Viera Baèová, DrSc. z Ústavu experimentálnej psychológie
SAV sa vo svojom recenznom posudku vyjadrila, e za písaným textom priam
hmatate¾ne cíti silnú motiváciu autora napísa pre slovenské (a dúfajme, e aj èeské)
èitate¾ky a èitate¾ov uèebnicu nového druhu, ktorej primárnou charakteristikou
by bola zaujímavos, svieos, názornos. Pokraèuje, e v texte cíti aj didaktickú
skúsenos autora, dlhoroèného uèite¾a predmetu sociálnej psychológie. Publikácia
je pod¾a recenzentky didakticky premyslená, popri odbornosti autor v texte stále
sleduje svoj cie¾: urobi pre tudentov a tudentky poznanie sociálnej psychológie
poznanie sociálnej psychológie zrozumite¾ným a zaujímavým aj hojnými pouitím
ilustrácií, fotografií, tabuliek a schém.
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Mgr. Sylvie Kouøilová, PhD. z Ústavu psychologie Akademie vìd Èeské republiky
v posudku uvádza: Kniha Medzi èlovekom a ¾uïmi: kapitoly zo sociálnej psychológie
je psána srozumitelným a ètivým stylem, který studentky a studenty neodradí
mnostvím cizích výrazù, za souèasného zachování odbornosti textu. Autor píe
genderovì korektním jazykem, který rovným dílem oslovuje ètenáøky i ètenáøe.
Teoretické poznatky jsou ilustrovány jak pøíklady z výzkumu, který vedl k jejich
vzniku, tak monostmi aplikace tìchto poznatkù v bìném ivotì. Pøispívá tak k tomu,
e teorie není vnímána izolovanì od sociálního prostøedí, které se snaí popsat,
pøedpovìdìt a vysvìtlit. Ètenáøi a ètenáøky jsou citlivì vedeni k tomu, konfrontovat
teorii se sociální realitou, co je jeden z klíèových poadavkù na souèasné vìdecké
poznání.
Tretia recenzentka Mgr. Magda Petrjánoová z Ústavu výskumu sociálnej
komunikácie SAV oceòuje, e vïaka poctivému natudovaniu pôvodných zdrojov
autorom tak èítajúci majú jedineènú monos nielen (1) zamyslie sa nad limitmi
predpokladov, postupov a vysvetlení pouitých v jednotlivých experimentoch, ale
aj (2) sa pokúsi sa o vlastnú interpretáciu výsledkov, a (3) porovna ju s kritickými
interpretáciami iných spoloèenských vedcov a vedkýò, ktoré autor uvádza.
Recenzentka dodáva, e monografia môe by akoby nultým dielom publikácie Jany
Plichtovej Metódy sociálnej psychológie zblízka (Bratislava : Media, 2002).
Monografia Medzi èlovekom a ¾uïmi: kapitoly zo sociálnej psychológie má 195
strán textu, 10 ilustrácií, 10 schém, 8 fotografií a 3 tabu¾ky, a vyla vo vydavate¾stve
IRIS. Monografia bola vypracovaná ako súèas projektu KEGA 273-085UK-4/2010.
V prípade záujmu je kniha k dispozícii priamo od autora, informácie sú na stránke
www.diskurz.sk.
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Novoprijatí èlenovia SPS
V uplynulom období sme za riadnych èlenov prijali
PhDr. Michal Karlický, ÈR
Mgr. Zuzana kodová, PhD.
Za mimoriadnych èlenov sme prijali:
Mgr. Miroslava Lemeová
Bc. Soòa Kupcová
Mgr. Michaela Vaòová
Mgr. Ivana Hrebeòáková (R. èl. od r. 2011)
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Recenzie nových kníh
Imrich Ruisel: Poznávanie v historických súvislostiach.
1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. 439 s.
ISBN 978-80-88910-28-2
Monografia je logickým vyústením i zastreením skúmaných okruhov psychologickej
problematiky, ktorým dosia¾ venoval pozornos jej autor. Je jeho desiatou knihou, prièom
svojím obsahom nadväzuje na predchádzajúce úspené publikácie napr. Inteligencia a
myslenie (2004), Múdros v zrkadle vekov (2005), Osobnos a poznávanie (2008).
Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. patrí k dlhoroèným pièkovým výskumným
pracovníkom Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislave. V rokoch 1999 2007 bol jeho riadite¾om. Viedol poèetné výskumné tímy v rámci naich i
medzinárodných grantových projektov, dosia¾ bol kolite¾om siedmich doktorandov.
Medzi najdôleitejie výsledky jeho vedeckej práce patrí, okrem iného, aj vymedzenie
trukturálnych a procesuálnych aspektov praktickej inteligencie, ktoré prispievajú k
sebaregulácii. V rokoch 2003 - 2006 viedol skupinu odborníkov v rámci Centra
excelentnosti SAV výskumu inteligencie (CEVIT). Poznatky i závery takto získané menia
dosia¾ tradované názory o úlohe inteligencie v reálnom ivote. Ich teoretický prínos a
vyuite¾nos v diagnostike kognitívnych procesov, obohacuje aj aplikácia v rôznych
oblastiach spoloèenskej praxe. Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. od roku 2007 dosia¾
koordinuje pôsobenie Centra excelentnosti SAV pre výskum kognícií (CEVKOG), ktoré
prispelo k formovaniu kognitívneho portrétu èloveka. Úloha inteligencie, vymedzená
týmto spôsobom, berie do úvahy irí kontext osobnosti a monú kultiváciu smerom k
múdrosti. Vynikajúce výsledky a závery výskumnej práce, dlhoroèné pedagogické
pôsobenie na viacerých vysokých kolách v SR, zahranièné prednákové pobyty, rozsiahla
publikaèná èinnos (okrem spomínaných monografií, viac ako 160 èasopiseckých túdií),
aktivity vo vedeckých organizáciách napr. European Association of Personality
Psychology, International Society for the Study of Individual Differences, Slovenská
psychologická spoloènos pri SAV, oprávnene nali odozvu v podobe poèetných
významných ocenení: Vedec roka SR (2000), Èestná plaketa SAV ¼. túra (2001),
Pamätná medaila FIF UK (2001), Pamätná medaila PdF UK (2005), Zlatá medaila SAV
(2006), Cena SAV za vedecký výskum (2008), Plaketa Antona Jurovského (2009).
Recenzovaná monografia Poznanie v historických súvislostiach nasto¾uje viaceré
okruhy problémov, s ktorými sa borí pri poznávaní ¾udstvo od svojho vzniku prakticky
dosia¾. Vzh¾adom na zloitos tohto procesu, autor si predsavzal ...iba naznaèi niektoré
mí¾niky na tejto predlhej ceste s mnohými zákrutami, roklinami i priepasami (s. 7).
Napriek tomuto skromnému kontatovaniu, obsahové zameranie knihy poskytuje
èitate¾ovi erudovaný priebený poh¾ad na vývoj ¾udského poznania, najmä vzh¾adom na
historické, psychologicko-filozofické, antropologické, sociálne a kultúrne aspekty. Ide
o ve¾mi zaujímavú, interdisciplinárnu, a aj pre súèasnú spoloènos nanajvý prínosnú
problematiku. Monografia upúta èitate¾a zaujímavo spracovaným odborným textom.
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Knihu vydal Slovak Academic Press, za úèinnej technickej spolupráce pracovníèok
Ústavu experimentálnej psychológie PhDr. Alexandry Prokopèákovej, CSc., Mgr. Idy
Prokopèákovej a RNDr. Zdeny Ruiselovej, CSc.
Rozprávanie tohto ve¾mi pútavého príbehu autor pribliuje, okrem úvodu a záveru,
prostredníctvom 15 výstine nazvaných a logicky zoradených okruhov (kapitol): 1.
Èlovek a jeho poèiatky, 2. Psychológia ¾udského poznávania, 3. Historické aspekty
kultúry a vzdelávania, 4. Prehistória a Afrika, 5. Odkaz Mezopotámie, 6. Posolstvo
Egypta, 7. História Izraelitov, 8. Skúsená Èína, 9. Japonsko a h¾adanie sebavedomia,
10. Spiritualita Indie, 11. Racionalita Grékov, 12. Vzneenos Rimanov, 13. Poèiatky
kresanstva, 14. Arabský svet, 15. Americké kultúry. Súèasou publikácie je relevantný
zoznam pouitej naej i zahraniènej literatúry (91 prameòov), ako aj preh¾adne spracovaný
menný i vecný register.
Ako je zrejmé u z názvu prvého okruhu Èlovek a jeho poèiatky autor monografie
uvádza èitate¾a najskôr do problematiky súvisiacej s evolúciou èloveka. Hutným a
zrozumite¾ným spôsobom charakterizuje pôvodných obyvate¾ov, ich animizmus, opisuje
prvé sídla, pribliuje paleolitickú a mezolitickú kultúru. Ïalej výstine vymedzuje pojmy
kultúra a civilizácia, poukazuje na mí¾niky v modernom vývine kultúry a zdôrazòuje
základné východiská kultúry v sociálnych vedách. .
Druhý okruh Psychológia ¾udského poznávania pozostáva z troch podkapitol:
Kognitívne schopnosti, Osobnos a poznávanie, Kognitívne aspekty poznávania. Väèí
priestor v rámci kognitívnych aspektov poznávania opodstatnene venuje autor
problematike perceptov, formovaniu pojmov, tvorbe symbolov a analýze pravidiel.
Centrom pozornosti tretieho okruhu sú historické aspekty kultúry a vzdelávania.
Mylienková línia tohto textu vychádza z chápania histórie ako k¾úèa k pochopeniu
budúcnosti. Poznanie histórie ovplyvòuje ¾udské myslenie, prispieva k liberálnemu
vzdelaniu, uèí skromnosti i opatrnosti nielen pri ve¾kých výzvach, ale aj pri aplikácii
jednotlivých metód a zjednoduených definícií. Súèasou uvedeného okruhu je aj
podkapitola so zameraním na vzdelávanie v kultúrnych kontextoch. V nej má èitate¾
monos nájs napr. odpovede na tieto otázky: V èo veri a èomu mono nauèi svoje
deti? V èom spoèíva úloha vzdelávania? Sú koly a vzdelávanie totoné? Èo je zrýchlené
a tajné poznanie?
Vo tvrtom okruhu Prehistória a Afrika nasto¾uje autor èitate¾ovi obraz sveta
predcivilizovaných ¾udí napr. prostredníctvom objasnenia podstaty animizmu a
antropomorfizmu, ïalej charakterizovaním obyvate¾stva starovekého Orientu a Afriky,
opisom rodinných spoloèenstiev, podmienok rastu obyvate¾stva, rozvoja obchodu a
remesiel, duchovného rozvoja Afriky vplyvom náboenstva, rozvoja vzdelávania a vedy
na tomto kontinente.
Obsahové zameranie piateho okruhu sa sústreïuje na priblíenie odkazu
Mezopotámie v troch podkapitolách: Náboenstvo Mezopotámie, Poèiatky poèítania a
písania, Múdroslovná literatúra.
iesty okruh si kladie za cie¾ sprostredkova posolstvo Egypta prostredníctvom
objasnenia egyptských koncepcií poznávania, jeho kultúry, gramotnosti a vzdelávania
za novej ríe, expanzie Orientu cez staré kultúry Stredomoria.
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Históriu Izraelitov ozrejmuje autor monografie v siedmom okruhu. Najskôr sa venuje
samotnému pôvodu izraelského národa, jeho duchovným základom, vzdelaniu,
vzdelávaniu a náboenstvu, kolám. Ïalej v dvoch podkapitolách poukazuje na múdros
Starého zákona a výstine pribliuje podstatné mylienky z biblických kníh múdrosti.
V ôsmom okruhu Skúsená Èína zaujme èitate¾a táto téma poènúc zmienkou o jej
historických zaèiatkoch, cez náznaky modernizácie siahajúce k poèiatkom èínskej
filozofie. Hutné objasnenie podstaty èínskeho myslenia a múdrosti, ïalej neskorích
filozofií, èínskej psychológie a psychologických koncepcií poznávania naplno vtiahne
do túdia tejto problematiky nejedného èitate¾a a presvedèí ho o opodstatnenosti
priliehavého názvu tejto kapitoly.
Japonsko a h¾adanie sebavedomia je názov deviatej kapitoly. Po úvodnom priblíení
kontextových i kultúrnych mí¾nikov, ktoré mali vplyv v histórii na rozvoj poznávania v
Japonsku, nasleduje podkapitola objasòujúca podstatu japonských koncepcií poznania.
Èitate¾ovi poskytuje informácie o rôznych formách intoizmu (najstarie náboenstvo
v Japonsku) a vývoji vzdelávania v Japonsku. V ïalích dvoch podkapitolách zameraných
na vývoj poznávania v období bojujúcich tátov poskytuje autor, okrem iného, aj súhrnný
poh¾ad na vplyvy konfucianizmu, budhizmu a novokonfucianizmu, ako aj múdroslovnej
literatúry (napr. prísloví, výrokov, ponauèení i porekadiel).
Desiaty okruh informuje èitate¾a o spiritualite Indie. Uvádza ho podkapitola
zaoberajúca sa zrodom novej civilizácie. V ïalích èastiach autor rozoberá východiská
psychologických aspektov poznávania, predstavuje védy a upaniády, pribliuje dinizmus,
budhizmus i neskorí brahmanizmus, upozoròuje na významnú úlohu budhistickej
literatúry, poukazuje na úspechy a výdobytky hiduistickej vedy, filozofie a vzdelávania v
Indii. Logickým zavàením prezentovanej problematiky je jej vyústenie do prepojenia
indickej filozofie a psychológie.
Výstiný názov jedenásteho okruhu Racionalita Grékov upúta èitate¾a najskôr
rozprávaním o krétskomykénskej ére, ïalej o homérskom období gréckych dejín a o
otrokárskych mestských tátoch (8.  6. storoèie pred Kr.). V ïalích podkapitolách
autor publikácie pribliuje starie grécke náboenstvo, prvých filozofov, predstavite¾ov
medicínskeho poznania, relativizmus a filozofické poh¾ady v období zlatého veku
Grécka. Okruh uzatvára problematika vzdelávania, v ktorom dominovala fyzická príprava.
Na rozbor racionality Grékov nadväzuje vzneenos Rimanov. V takto nazvanom
dvanástom okruhu sa èitate¾ dozvedá v èom spoèíva intelektuálne dedièstvo Rímskej
ríe, èo bolo charakteristické pre rímske náboenstvo, vzdelávanie, tradície. Najmä
tudenti medicíny, filozofie, psychológie i ïalích vedných odborov si majú monos
prostredníctvom pretudovania ïalích èastí zopakova, aj doplni informácie z oblasti
rímskej medicíny a filozofie ete skôr, ako sa dozvedia, e k pádu Rímskej ríe podstatne
prispeli jej vlastné úspechy a degenerácia ekonomických, morálnych, sociálnych a
politických intitúcií.
Príbeh o poznávaní v historických súvislostiach pokraèuje rozprávaním autora o tom,
èím obohatili poèiatky kresanstva túto ve¾kú tému. V jednotlivých èastiach trinástej
kapitoly dostane èitate¾ odpoveï na to, ako konkrétne prispeli idia, Gréci a Rimania
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prostredníctvom svojich civilizácií a vzdelávacej praxe k znaènému duchovnému pokroku
¾udstva, aké boli ideály kresanstva, ako vplývali Gréci a Rimania na kresanov, èo
dominovalo v ranom kresanskom vzdelávaní a tie, ktorí kresanskí filozofi svojím
uèením vplývali na rozvoj poznávania.
Pre mnohých èitate¾ov bude iste nezvyèajným záitkom naplnenie snahy spozna
bliie arabský svet v predposlednom, trnástom okruhu. Rozprávanie zaèína
charakteristikou Arabov v období staroveku, pokraèuje priblíením mí¾nikov z ranej
histórie a umenia Arabov. V nasledujúcich podkapitolách sa autor venuje objasneniu
poèiatkov vzniku a podstaty islamu, rozboru islamského myslenia, histórie vzdelávania
v islamskom svete a výdobytkom islamskej vedy.
Poznávanie v historických súvislostiach zavruje autor oboznámením èitate¾a s
prínosmi, ktoré sú príznaèné pre americké kultúry. Po príalivo podaných informáciách
o prostredí a kultúre starovekej Ameriky prichádza na rad pútavé rozprávanie o
predaztéckych civilizáciách, príchode Aztékov s ich ojedinelou kultúrou a spoloènosou.
V samostatných podkapitolách sa venuje autor priblíeniu dôleitých okruhov zo ivota
Mayov a Inkov. Pozorný èitate¾ má monos porozumie princípom a východiskám
príznaèným pre Mayskú ekonómiu, spoloènos, náboenstvo, vzdelávanie a taktie získa
pomerne znaèné penzum informácií o pôvode inkskej kultúry, podstate ekonómie a
truktúre spoloènosti Inkov, o ich náboenstve a vzdelávaní.
Bodku za rozprávaním tvorí (pre niekoho) a nezvyèajne rozsiahly záver (19 s.), s
podnetne truktúrovanými èiastkovými závermi, ktoré obohacujú poznávanie v
súèasnosti. V súlade s hutným zhrnutím podstatných faktov z minulosti, akcentuje v
òom autor ponauèenia z múdrosti, pripomína korene a vývoj konfrontácie individualizmu
a kolektivizmu, upozoròuje na závery výskumov, monosti i úskalia skúmania tejto
problematiky v takých oblastiach, ako sú sociálne procesy a ich zmeny, meranie
inteligencie, rasa a inteligencia, sociálne a implicitné aspekty inteligencie, medzikultúrna
kognitívna psychológia. V závere záveru si autor kladie otázku Èo ïalej? Z rozsiahlejie
koncipovanej fundovanej odpovede vyberám tieto mylienky, ktoré povaujem za
významné posolstvo autora: Globalizovaný svet rozhodne potrebuje viac tolerancie,
znáanlivosti a sociálnej empatie (s. 424); ...stojí pred nami snáï najdôleitejia úloha
 prekona besov vo forme vlastných stereotypov a xenofóbie. A rozvinutím vlastného
poznania sa pokúsi o vytvorenie tolerantného obrazu sociálnej a kultúrnej reality, ktorý
bude primerane regulova nae preívanie a správanie  (s. 425). Plne sa s nimi
stotoòujem.
írka a èlenenie záveru môu naznaèova aj to, e sa autor monografie len ako lúèi
s touto ve¾kou témou. Ve¾a mylienok ete zostalo nevyslovených, nedopovedaných,
ve¾a otázok èaká na odpoveï, iadalo by sa o mnohom ete diskutova a predovetkým
na mnostvo podnetov upozorni, aby neupadli do zabudnutia. O mnohom sa urèite ete
doèítame v ïalej knihe. Nateraz ve¾a z nedopovedaného zostáva aj ako úloha na
zamyslenie pre èitate¾ov.
Ve¾kou prednosou recenzovanej monografie, ktorú povaujem za ve¾mi zaujímavý
a podnetný èin, je jej kreatívne obsahové spracovanie.
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Vzh¾adom na to, e rukopis nepreiel jazykovou korektúrou, nachádzajú sa v òom
urèité jazykové a formálne nepresnosti. Tieto nie sú pre èitate¾a takou prekákou, ktorá
by mu saovala porozumie obsahovému zameraniu textu.
Monografiou sa podarilo autorovi znaènou mierou podpori nekoneèný prúd
¾udského poznania. Získaný preh¾ad v danej problematike významne roziruje okruh
poznatkov, podnecuje k mnohým úvahám, porovnávaniu i korekciám v názoroch,
umoòuje utvori si nadh¾ad a môe vies èitate¾a k väèej pokore pri hodnotení vlastných
zistení, ako aj formulovaní záverov. Preto sa domnievam, e publikácia má ambíciu
zauja nielen úzí okruh odborníkov, zaujímajúcich sa o túto pecifickú problematiku.
Môe taktie prinies ve¾a cenných poznatkov, asociácií a podnetov vedeckým
pracovníkom rôznych vedných odborov, poslucháèom a uèite¾om na vysokých kolách
s rôznorodým tudijným zameraním, ale aj manaérom rôznych úrovní, ako aj èitate¾om
zo irokej laickej verejnosti.
Mária Bratská
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Ján Grác: Kapitoly edukaènej psychológie. Teória a aplikácie.
Trnava, TYPI Universitatis Trnaviensis 2009, ISBN: 978-80-8082-234-7
Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc., renomovaný psychológ s viac ne 40 roèným pôsobením
ako vysokokolský uèite¾ na Katedre psychológie FF Univerzity Komenského v Bratislave
a neskôr na Katedre psychológie FF Trnavskej univerzity v Trnave prichádza s dlho
oèakávaným titulom publikácie Kapitoly edukaènej psychológie. Teória a aplikácie, a tým
zapåòa doteraz prázdne miesto, ktoré v slovenskej psychológii zostalo a èakalo práve naòho.
Monografia sa zameriava prednostne na explikáciu psychických mechanizmov
výchovy ako vzahotvorných procesov a autor sa v nej pokúa posunú psychologické
analýzy a na úroveò formulovania kriteriálnych rozdielov medzi psychickými
mechanizmami výchovy a vzdelávania.
Autor tak nadväzuje na svoje práce v psychológii výchovných procesov - známe sú
jeho monografie o persuázii (Grác, 1985, 1986) a exemplifikácii (Grác, 1990) - teda
tej èasti edukaènej psychológie, ktorá riei zloité problémy výchovy z viacerých
aspektov a uhlov poh¾adu, a tým prispieva k lepiemu pochopeniu procesu formovania
a rozvíjania osobnosti èloveka. Po publikácii iste siahnu psychológovia, najmä pracovní
a kolskí psychológovia, pedagógovia, uèitelia, lektori, koordinátori prevencie, tudenti
filozofických a pedagogických fakúlt univerzít, ale aj vetci tí, ktorých zaujímajú nové
trendy v súèasnej edukácii, najmä v oblasti procesu výchovy.
V naej slovenskej odbornej psychologickej literatúre sa stretávame po prvý krát
v histórii psychológie s uceleným poh¾adom na predmet edukaènej psychológie, ktorú
autor chápe ako vedu o psychologickom objasòovaní procesov výchovy a vzdelávania
èloveka na vetkých jeho vekových stupòoch zahàòajúcu pedagogické, andragogické
a geragogické výchovno-vzdelávacie formovanie èloveka.
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Edukaèná psychológia tak, pod¾a autora, zastreuje viaceré psychologické disciplíny,
predovetkým pedagogickú psychológiu, andragogickú psychológiu a geragogickú
psychológiu, keïe riei otázky výchovy a vzdelávania na celej biodromálnej dráhe
èloveka a teda jej predmetom nie sú len deti a mláde, ale aj dospelí.
V prvej kapitole Predmet edukaènej psychológie autor podèiarkuje dva druhy
indikátorov odlíenia výchovy a vzdelávania, a to fenomenálne (javové) a kriteriálne
(klasifikaèné). V rámci fenomenálnej odlinosti výchovy a vzdelávania upozoròuje na
javové osobitosti v súvislosti s predpokladmi výchovy, výsledkami výchovy a riadenia
výchovy, v rámci kriteriálnych odliností výchovy a vzdelávania na prístupy z aspektu
monotypickej a polytypickej klasifikácie. V tejto kapitole tie dáva èitate¾om do
pozornosti odlinosti typologických truktúr výchovno-vzdelávacích procesov
a podrobne charakterizuje osobitosti ôsmich významných modelov.
Pre odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania, najmä vak pracovníkov z edukaènej
praxe, bude iste ve¾kým prínosom druhá kapitola publikácie, v ktorej sa autor venuje
výchovne problémovému správaniu ako problému vzahov. Výchovne-problémové
správanie klasifikuje do deviatich modelov (konformné, hypokonvenèné,
hyperkonvenèné, avantúrno-reformné, avantúrno-inovaèné, indiferentné, anarchistické,
delikventné a sedicijné) a postupuje od úplne prispôsobeného správania, cez
jednostranne, nedostatoène a zle prispôsobené správanie, a po správanie úplne
neprispôsobené. Autor pri explanácii výchovne problémového správania nezostáva len
pri javovej stránke správania, ale kladie aisko na analýzu psychických mechanizmov,
ktoré správanie podmieòujú, teda ide a k determinantom správania. Autor vyuívajúc
kondicionálnu a kauzálnu analýzu ukazuje odborníkom ako adekvátne postupova smerom
od nachádzania podmienok, ktoré na správanie pôsobia, a k tomu, ako môe pôsobenie
podmienok rezultova do urèitého konkrétneho správania. Upozoròuje ich pritom aj na
chyby, ktorých sa môu odborníci pri kauzálnej analýze dopusti a podèiarkuje nesprávne
výchovné postupy, ktoré na základe nich vznikajú. Postupne pritom charakterizuje
temporálne, konzekventálne a intercesiálne okolnosti ako nesprávne kauzálne analýzy.
Zaujímavou a v naich podmienkach novou je tretia kapitola, v ktorej sa autor zaoberá
osobitosami etikety styku ako vzahu sui generis. Siahol po tejto problematike, ako
v práci zdôrazòuje, najmä z toho dôvodu, e doba, v ktorej ijeme rezignovala na
poiadavky slunosti. Riei problémy vyplývajúce z nedodriavania výchovných
poiadaviek na spoloèenský styk. Spoloèenský styk skúma ako psychologický pojem.
V kapitole odpovedá na otázku, èo je to spoloèenský styk a aký by mal by tento styk,
konkrétne na èo by sa mala zameriava výchova pod¾a pravidiel etikety resp. spoloèenská
výchova. Interakciu z h¾adiska etikety spoloèenského styku klasifikuje na etiketu
spoloèenského vystupovania, etiketu spoloèenského prejavovania sa a etiketu
spoloèenského jednania. Autor posúva èitate¾a od etikety spoloèenského uspôsobovania
zovòajkom, spoloèenského prejavovania povahových vlastností a spôsobov
spoloèenského jednania a po úctu èloveka k èloveku a k sebe samému.
V èasti
o úctivosti verzus mravnosti autor opä zdôrazòuje, e spoloèenská výchova je súèasou
mravnej výchovy, a preto by výchovné poiadavky, ktoré sa kladú na spoloèenský styk
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(etiketa), nemali odporova výchovným poiadavkám mravnosti, teda poiadavkám, ktoré
sa kladú na spoloèenské vzahy (etika).
V tvrtej kapitole Závislos v truktúre vzahu a zhubná závislos ako vzah pristupuje
k závislosti zo psychologického h¾adiska a charakterizuje ju z viacerých aspektov  ako
prejav potreby, ako vývinovú premennú, ako výraz sociálnej roly a ako výraz koexistujúcej
premennej alebo osobitnej dimenzie. Autor sa ve¾mi správne domnieva, e získaním
poznatkov o patologickej závislosti je moné dosiahnu poznatky, ktoré by bolo moné
vyuíva pri rieení rôznych nepatologických, ale výchovne problémových závislostí.
Sústreïuje sa na analýzu drogovej, hráèskej a kultovej závislosti, prièom si pomáha
formalizovaným jazykom. Upozoròuje na to, e netrba zabúda na to, e závislos je
funkciou situaène podmieneného osobnostného faktora.
Vzory a modely v exemplifikaèných vzahoch autor rozpracúva v piatej kapitole. Pod
exemplifikáciou rozumie pôsobenie príkladom ako metódy medzi¾udského ovplyvòovania,
ktorá sa uskutoèòuje prostredníctvom imitácie, nonimitácie, desimilácie a nondesimilácie.
Medzi základné metodiky exemplifikácie zaraïuje autor praeponovanie a exponovanie
modelov.
Dôleitou metódou ovplyvòovania je persuázia, ktorej outor venuje osobitnú, iestu
kapitolu publikácie. Ide o metódu zaloenú na slovnom pôsobení èloveka na èloveka, ktorého
pecifikom je, e recipient sa pod vplyvom presvedèovate¾a dobrovo¾ne, zainteresovane
a zúèastnene uisuje o zdôvodnenosti nejakého stanoviska. Autor v kapitole podèiarkuje, e
iba taký postoj má charakter presvedèenia, ktorý vychádza z hodnotovej orientácie èloveka.
Je cenné, e autor sa pokúa rozpracova poznatky o uplatòovaní presvedèovania do
jednotlivých spôsobov, postupov alebo metodík. Podrobnejie charakterizuje prezentovanie
dôkazov, interogatívne presvedèovanie, intervenujúce vplyvy, uplatòovanie apelov a autorstvo
presvedèenia.
Vysoko oceòujeme, e na konci kadej kapitoly sú cvièenia, v rámci ktorých autor
rozpracoval niektoré návrhy ako podnety na cvièné rieenia kognitívnych úloh súvisiacich
s obsahom danej témy a tie to, e publikáciu ukonèuje dvomi prílohami s uvedením
konkrétnych ivotných udalostí, na základe ktorých prezentuje pravidlá úèinnej
persuáznej komunikácie. V prvej prílohe riei problém týkajúci sa realizácie eutanázie
v prípade umierajúcej matky a v druhej prílohe adekvátnos interrupcie v prípade
narodenia postihnutého dieaa. Èitate¾ tak môe sledova z h¾adiska problému správne
a úèinné spôsoby ovplyvòovania.
Eva Gajdoová
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Psychologické bádania v niektorých konèiacich, pokraèujúcich
a zaèínajúcich projektoch

(editor Ján Grác) ; (spolueditor Peter Halama). - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave, 2008. - 151 s.
(Acta Psychologica Tyrnaviensia , zv. 11-12) - ISBN 978-80-8082-233-0
Predkladané dvojèíslie zborníka je roèným periodikom Katedry psychológie Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Tvorený je príspevkami deviatich autorov, ktorých
príspevky sú rozdelené do troch kategórii projektov: konèiacich, pokraèujúcich
a zaèínajúcich.
V kapitolách I., VII., IX., ktoré patria medzi konèiace príspevky, sa autori venujú
psychologickým analýzam pôsobnosti noriem morálnosti. Autor prvej kapitoly analyzuje
otázku, èi súhlas, alebo nesúhlas èloveka s nieèím, na èo sa vzahuje veobecná norma
morálnosti, sa môe podiela na mravnom alebo nemravnom hodnotení správania.
Autorka VII. kapitoly riei charakteristiky morálky v detskom veku. Poukazuje na
nekonzistentné morálne správanie detí závislé od viacerých faktorov. V IX. kapitole
autor popisuje trukturálne modelovanie v základnom teoreticko  metodologickom
obraze ako jednu z moností aplikovaného výskumu mravného konania.
Ïalou èasou zborníka sú príspevky kapitol II. a VI., ktoré patria do kategórie
pokraèujúcich projektov. Autori sa v nich zaoberajú verifikáciou metodologických
nástrojov na skúmanie efektivity terapie. V II. kapitole autor poukazuje na dotazník
CORE-OM, na základe ktorého meria zvyovanie well-beingu, redukciu symptómov,
ako i zlepovanie v sociálnom fungovaní u pacientov s rôzne dlhou psychoterapeutickou
intervenciou. Výsledky validity dotazníka poukazujú na monos vyui ho aj pre
plánovanie lieèby. V ïalej kapitole je prezentovaná originálna slovenská kála na
meranie ivotnej zmysluplnosti spolu so základnou psychometrickou analýzou
i predbenými normami. V IV. kapitole autori opisujú, ako vybrané dimenzie Inventára
interpersonálnych problémov súvisia so sociálnou oporou, impulzivitou a úzkostnosou.
V nasledujúcej kapitole sa pozornos venuje Syndrómu drádivého èreva (SDÈ) ako
jednej z gastrointestinálnych porúch. Predstavuje jeden z psychologických aspektov SDÈ
a to kvalitu ivota spojenú so zdravím pri meraní efektu psychoterapie. Posledný
príspevok z tejto kategórie sa zaoberá najnovími výskumnými zisteniami z oblasti
výskumu psychoterapeutov, prièom èiastkovo naèrtáva výskumný projekt autorky.
Do kategórie zaèínajúcich projektov patrí príspevok kapitoly VIII., v ktorej autorka
popisuje históriu, poslanie, ako i projektové aktivity poradní Pomoc obetiam násilia.
Napriek tomu, e príspevky v zborníku obsahovo sú ve¾mi rozdielne, prináajú
zaujímavé poznatky nielen do psychologickej teórie, ale i praxe.
Mária Dìdová
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Anselm Grün: Deprese jako ance.
Praha, Portál, 2009, 136 strán
Smútok, aoba, zlá nálada, depresia. Vidíme ich okolo nás a èasto aj v nás, ale
nie je to príjemné a láka nás to h¾ada èo najkratiu cestu k úniku. Krátke cesty (napríklad
závislosti) síce poskytujú len krátkodobú úlavu, no na druhej strane, nevyadujú si hlbí
poh¾ad do vlastného vnútra èi nebodaj odhalenie vlastnej bolesti a zranite¾nosti pred
inými. Sofistikovanejí spôsob ponúkajú psychofarmaká, ktoré sa najmä v spojení
s psychoterapiou ukazujú ako úcinný nástroj na kynoenie toho nepríjemného a
stigmatizujúceho v nás.
Anselm Grün prekraèuje psychologické chápanie a rieenie depresie psychoterapiou
a ponúka poh¾ad duchovný. Autor je benediktínsky mních ijúci v klátore v Nemecku,
ktorý vedie poradenskú slubu a a napísal nieko¾ko úspených diel so spirituálnou
tematikou. V knihe Depresia ako anca s podtitulom spirituálne impulzy pôsobivo
spája vlastnú reflexiu o depresii s teóriami známych psychológov a psychoterapeutov
(A. Beck, C. G. Jung...). Zamý¾a sa nielen nad tým, ako pristupova k depresiou trpiacim
¾uïom (vrátane nás samých, ak sme chorí na depresiu) ale h¾adá aj príèiny rozírenosti
depresie v súèasných spoloènostiach. Grün uvádza nieko¾ko základných, pre vznik
depresie kritických èàt dneného ivota: preaenie (v práci, rodine, pri zvládaní ivota
vôbec) a ve¾ké mnostvo moností, s ktorými sa v naich ivotoch stretávame, prièom
cítime, e napriek to¾kým alternatívam sme èasto voèi udalostiam bezmocní. Okrem
toho je ve¾kou záaou, e sa musíme vyrovnáva s vlastnou priemernosou, ktorá je
v ostrom protiklade s hodnotami súèasnej dokonalos vyzdvihujúcej spoloènosti. V tejto
konzumnej spoloènosti utrpenie nemá miesto. Mono bolesti hlavy èi alúdoèné vredy,
ale nie depresia, sú tu príspustnými témami spoloèenskej konverzácie.
Grün vo svojom spirituálnom sprievodcovi depresiou povauje psychologické
poòatie tohto ochorenia za základ, na ktorom stavia svoje z Biblie a ranokresanskej
mnískej tradície vychádzajúce chápanie duchovnej roviny depresie. Autor svoje
rozprávanie rozloil do dvadsiatich úvah, kde v kadej opisuje z viacerých h¾adísk témy
týkajúce sa príèin depresie, jej lieèby, ivota s òou èi ivota s depresívnym blízkym.
V prvých kapitolách sa zaoberá osobnosou depresívneho èloveka. Hovorí o
neschopnosti prija seba samého, s ktorou súvisí strach z odmietnutia inými. Na základe
rozprávania biblických príbehov (podobenstiev) Grün ukazuje, ako lieèil depresiu Jei,
prièom zdôrazòuje, e Jei depresiu z èloveka nesníma, ale nabáda ho, aby sa s òu boril
sám. Dôleité je depresiu prija, teda nielen proti nej bojova, ale ju zaèleni do svojho
ivotného príbehu. Autor spomína i ïalie (psychológii dobre známe) prejavy depresie
 najmä pocity viny a neschopnosti pohybu. Na prehnané pocity viny reagoval Jei
prís¾ubom odpustenia a pod¾a Grüna Jei hovorí depresívnemu èloveku, aby aj on
odpustil sebe samému, vzchopil sa a kráèal ïalej. Kráèal nielen v metaforickej rovine 53

Grün zdôraznuje dôleitos telesného pohybu a navrhuje výlety èi prechádzky na èerstvom
vzduchu: Keï sa telesne vyèerpám, keï sa spotím, cítim sám seba. Práve preívaniu
seba a obráteniu sa do seba sa venuje v ïalej úvahe. Opisuje podobenstvo o tom, ako
Jei vrátil zrak slepcovi - prirovnáva slepca k depresívnemu èloveku a Jeia
k psychoterapeutovi. Vïaka dôvere v Boha dokáe slepec (a rovnako aj depresívny
èlovek) preniknú cez chaos a temnotu v sebe a na dno svojej due. Depresívny èlovek
vak vlastnou silou nepozvihne svoj zrak, potrebuje na to ochrannú ruku
psychoterapeuta èi duchovného, alebo niekedy aj medikamentóznu lieèbu. Autor v tejto
èasti zdôrazòuje jednak potrebu viery a dôvery v Boha, ako aj chápanie depresie ako
vnútornej smerovky ukazujúcej k pokoju.
V ïalej úvahe Grün vysvet¾uje vzah depresie a smútku. Depresiu povauje za
odmietnutý, neprijatý smútok, ktorý Jei (ako kognitívny terapeut) lieèi tým, e si dá
najprv vyrozpráva záitok straty a potom, keï odhalí (klientove) interpretaèné vzorce,
ponúkne mu iné interpretácie a snaí sa ukáza, e to, èo sa stalo, má nejaký zmysel.
Úlohou psychoterapeuta èi duchovného je depresívneho èloveka trpezlivo a s láskou
vypoèu, aby sa mohol vyrozpráva zo svojho smútku a postupne, s pomocou druhého
èloveka, Boha a vlastnou snahou meni svoj poh¾ad na svet.
Grün v ïalej èasti znova pripodobòuje prístup Jeia Krista k telesne chorým
súèasnej kognitivno-behaviorálnej terapii, prièom chápe telesné choroby a akosti ¾udí
v podobenstvách ako analógie k depresii, prípadne telesné prejavy, za ktorými sa skrýva
smútok due. Autor poukazuje aj na to, e hoci depresia èloveka ovláda, èlovek sám nie
je depresiou, ale má svoje vnútorné Ja, ktorého sa depresia nedotkla, je to pôvodný,
neskazený obraz Boha v èloveku. Takéto chápanie depresie a vlastného vnútra pod¾a
autora pomáha v lieèbe tým, e relativizuje (hoci neostraòuje) depresiu. Pod¾a Grüna
Biblia nám ukazuje, e v nás samých je prameò lásky a keï z neho èerpáme, pôsobí to
pozitívne na nau depresivitu. Lásku si v duchu kresanskéno chápania nepodmienenej
Boej lásky netreba zaslúi, ako si to depresívni ¾udia myslia.
Nasledujúca úvaha je venovaná problému sebapodceòovania a ïalím monostiam
terapie  ako je napríklad poèúvanie hudby èi spievanie, ktoré pod¾a autora pripomína
i Biblia. Z kresanskej náuky èerpajú aj ïalie zamyslenia. Autor napríklad hovorí, e
láska, po ktorej túime, presahuje ¾udskú lásku, je to Boia láska, ktorá nie je
pominute¾ná a krehká.
Názvy jednotlivých úvah naznaèujú, aké ïalie problémy autor rozoberá, napríklad
Príli citlivý pre tento svet, Lipnutie na negatívnom vnútornom dialógu èi Zdomácnie
v ivote.
Dielo, ktoré spoèiatku (pri èítaní úvodu) vyzerá ako príruèka boja s depresiou
v kadodennej realite, nie je v iadnom prípade ¾ahkým letným èítaním. Autor ve¾a
èerpá z Biblie a vysvet¾uje niektoré zásady viery, ktorých prijatie vyaduje skutoènú a
silnú vieru v Boha, napríklad (s. 64) Smútok kresanovi ukazuje na odpútanos od tohto
sveta, kresan nenáleí tomuto svetu.
Kniha je podnetným èítaním pre kresanov, duchovných a terapeutov (èi u vyznávajú
kresanskú vieru alebo nie), ktorí sa boria s jedným z najèastejích psychických ochorení
naej doby. Môe prinies èitate¾ovi svetielko novej nádeje vtedy, keï sa iné metódy
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lieèby zdajú zdåhavé, namáhavé a málo úcinné, no najmä v prípade, keï èlovek cíti, e
depresia má nejaký zmysel, ktorý treba h¾ada prostredníctvom náboenstva vo vlastnom
vnútri.
¼ubomíra

Stanková
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Ján Ferjenèík: Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak
zkoumat lidskou dui. Vyd. 2. Praha : Portál, 2010. 256 s.
ISBN 978-80-7367-815-9
Na kniný trh sa v èeskom jazyku dostáva kniha slovenského autora Jána Ferjenèíka,
ktorá èitate¾a oboznamuje so základmi metodológie výskumu v psychológii. Ján
Ferjenèík v súèasnosti pôsobí ako prorektor pre vysokokolské vzdelávanie Univerzity
Pavla Jozefa afárika v Koiciach. Poèas svojej kariéry pracoval v oblasti pedagogickopsychologického poradenstva, viedol psychologické laboratórium a katedru psychológie
FF UPJ. Okrem iného pôsobenia zastupuje Slovensko v odborných zahranièných
skupinách pre psychodiagnostiku a je èlenom viacerých národných a medzinárodných
zdruení.
Kniha sa po desiatich rokoch opä dostáva k záujemcovi vo forme druhého vydania,
od èeského vydavate¾stva Portál.
Tematicky je kniha rozdelená do tyroch èastí. Jednotlivé èasti sú ïalej rozèlenené
na kapitoly a podkapitoly. V texte publikácie sa dá ve¾mi ¾ahko orientova vïaka
preh¾adnému èleneniu a vyuitiu viacerých typov písma na vyznaèenie podstatných
a k¾úèových pojmov a mylienok.
Postupne, ako èitate¾ prechádza jednotlivé èasti, získava základné informácie
o metodológii v psychológii. Napriek tomu, e sa jedná iba o základy metodológie,
získané poznatky slúia ako kvalitná báza pre budúce rozírenie vedomostí, pretoe
kniha je napísaná jasne a vyuíva ve¾a konkrétnych príkladov, ktoré u¾ahèujú pochopenie
danej problematiky.
V prvej èasti sa autor venuje charakteristike vedeckého skúmania, vysvet¾uje základné
pojmy, rozoberá èo je to veda, jazyk vedy, opisuje vedecké intitúcie a psychologické
zdruenia a na záver sa venuje otázke etiky v psychologickom výskume.
V druhej èasti knihy sa autor venuje projektom psychologického výskumu. Informuje
èitate¾a o experimentoch, kvázi experimentoch, neexperimentálnych vedeckých plánoch
a o ontogenéze vedeckého výskumu. Poznatky z tejto èasti pomáhajú èitate¾ovi vytvori
si jasnú predstavu o tom, aké sú rozdiely medzi jednotlivými výskumnými projektmi a
ako si vybra ten najvhodnejí na základe toho, aký jav chceme skúma.
V tretej èasti sa tvorca knihy zaoberá metódami získavania údajov. Postupne
vysvet¾uje základy pozorovania, rozhovoru, analýzy èi sémantického diferenciálu. V tejto
èasti venuje kapitolu aj psychologickým testom a základným poiadavkám, ktoré by
mal spåòa kadý test. V závere èasti sa venuje metaanalýze.
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Posledná tvrtá èas uvádza èitate¾a do merania a kvantifikácie v psychologickom
výskume. Dozvedáme sa v nej o úrovniach merania a taktie o základných tatistických
metódach, ktoré sa vyuívajú v psychologickom výskume. Posledná kapitola je venovaná
priblíeniu rozdielov medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom a taktie
zamysleniu sa nad sporom v metodológii oh¾adom vyuívania kvalitatívneho èi
kvantitatívneho prístupu.
Ve¾kou prednosou knihy je týl akým ju autor napísal. Publikácia sa venuje
metodológii, jej èítanie vak nie je vyèerpávajúce èi nepútavé a aj pri vyuití odborného
a vedeckého jazyka je jej obsah zrozumite¾ný pre zaèiatoèníka v danej oblasti. Autor
preukazuje nielen výbornú schopnos vysvet¾ova, ale uvádza aj význam a pôvod nových
termínov a pri objasòovaní pripomína èitate¾ovi základné oporné body a termíny, preto
nie je potrebné v knihe listova a znovu èíta èo bolo napísané v predolej kapitole.
Autor uvádza mnohé konkrétne príklady a obrázky, ktoré napomáhajú èitate¾ovi
v pochopení problematiky, s èitate¾om vedie dialóg, núti ho k zamysleniu sa a varuje
ho pred pasívnym prijímaním informácií.
Kniha svojím obsahom odpovedá na vetky otázky, ktoré by mohol zaèiatoèník
v oblasti metodológie ma. Odporúèam ju hlavne tudentom psychológie, avak môu
ju vyui aj vyuèujúci ako tudijnú literatúru pre tudentov ku svojim kurzom
metodológie a taktie odborníci v praxi, ktorým môe pomôc pri príprave a realizácii
výskumu.
Na záver treba spomenú, e ve¾kým osvieením pre knihu je aj autorov zmysel pre
humor, ktorý svojimi poznámkami spríjemòuje èítanie o metodológii a jej túdium.
Soòa Takáèová

& & &
Jaro Køivohlavý : Pozitivní psychologie (Radost, nadìje, odpoutìní,
smiøování, pøekonávání negativních emocí). 2. vyd. Praha:
Portál, 2010. 200s. ISBN 978-80-7367-726-8
Vydavate¾stvo Portál má vo svojej ponuke ïalí kvalitný odborný titul, ktorý vznikol
zásluhou autora, prof. Jara Køivohlavého, v rámci grantu GA ÈR è. 406/ 01/ 0659, pod
lektorským vedením PhDr. Jaroslavy Královej. Jedná sa u o druhé, nezmenené vydanie
v broovanej väzbe (prvé z roku 2004).
Autor hneï v úvode ozrejmuje význam pozitívnej psychológie v empirickom
sledovaní a upozoròuje na fakt, e jej zámerom nie je bojova proti negatívnym
psychickým javom, ale doplni poznanie o pozitívne atribúty psychológie, a vytvori
tak komplexný náh¾ad na ¾udskú psychiku. Ïalím významným prínosom pozitívnej
psychológie je pod¾a autora snaha vymani sa v rámci psychológie prílinému zameraniu
na jednotlivca a venova výraznejiu pozornos aj sociálnej rovine jeho psychického
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ivota. Súèasne autor v úvode ponúka preh¾adovú tabu¾ku tém, ktorými sa pozitívna
psychológia zaoberá, zostavenú na základe aktuálnych empirických zistení (Snyder
a Lopez, 2002). Èitate¾ sa tak u na prvých stranách oboznamuje s komplexnosou
problematiky tejto oblasti skúmania a monosami jej aplikácií. Kniha, venovaná tak
odbornej, ako aj laickej verejnosti, je rozdelená do tyroch kapitol, prièom v prvých
troch sa dôkladnejie venuje k¾úèovým témam pozitívnej psychológie (nádeji, radosti
a odpusteniu) a v poslednej naznaèuje ïalie moné oblasti empirického sledovania.
Hoci ¾udové príslovie vraví, e nádej umiera posledná, autor sa nádeji venuje u
v prvej kapitole, s príznaèným názvom Nadìje. Po struènom vymedzení pojmu v rovine
lingvistickej, filozofickej a teologickej, definuje nádej v psychologickom slova zmysle.
V tomto zmysle predstavuje najkomplexnejie poòatie tejto pecifickej kognitívnej
a motivaènej schopnosti pod¾a Snydera (2000, 2002), ktorý rozliuje nieko¾ko modelov
nádeje a definuje jednotlivé jej zloky. Následne sa autor zamý¾a nad pôvodom
a stimuláciou nádeje v procese primárnej socializácie. Empirickú uchopite¾nos nádeje
ako merate¾nej velièiny autor demontruje diagnostickými nástrojmi (Vance, 1996;
Lopez, 2000), ako aj kálami merania nádeje (Snyder, 1991; 2000). Na základe takýchto
meraní potom rozliuje ¾udí silnej a slabej nádeje a opisuje jednotlivé etapy nádeje od
nadenia a po apatiu, prièom neopomína ani monosti posilnenia nádeje. Nádej taktie
spája s nieko¾kými psychickými poruchami a stavmi - úzkosou, strachom, panikou, èi
depresiou, a v duchu pozitívnej psychológie ponúka monosti ich prekonania, resp.
prevencie. V závere kapitoly pribliuje ïalie, alternatívne prístupy ku chápaniu nádeje
(v spojení so Selingmanovým, Scheierovým a Carverovým chápaním optimizmu,
Bandurovým chápaním vnímanej osobnej zdatnosti, konceptom self- esteem, teóriou
rieenia problémov, ako aj teóriou osobnostného typu A).
Druhú kapitolu autor nazval Radost a zameriava sa v nej na vymedzenie radosti
a priblíenie moností jej chápania. Najskôr sa bliie venuje chápaniu radosti ako
vnímanej pozitívnej emócie, prièom sa opiera o vysvetlenia viacerých autorov (Diener,
Frederickson, Pavot, Sandvik, vancara, Watson). V tomto zmysle v struènosti vymedzuje
pozitívne emócie, ich pôvod, opisuje Fredericksonovej teóriu pozitívnych emócií (2002)
a ich vplyv na myslenie a konanie, resp. odstránenie negatívnych javov (spolu
s Levensonom, 1998). Ïalej opisuje chápanie radosti ako nálady (Watson, 2002) a spája
ju s konceptom kvality ivota a subjektívnej pohody (angl. well- being). Iným
vysvetlením radosti v psychológii môe by pod¾a autora jej spojenie so zmysluplnosou
ivota, kde v struènosti opisuje pôvod tohto konceptu v ivote jednotlivca, a tie
jednotlivé potreby zmyslu (Baumeister, 1991). V neposlednom rade mono rados pod¾a
autora vníma ako ved¾ají produkt smerovania k cie¾u, èomu venuje priestor v závere
kapitoly a pribliuje Lockovo (2002) prepojenie tohto konceptu s potrebami
a hodnotami jednotlivca.
V úvode tretej kapitoly s názvom Odputìní ponúka autor pre lepie pochopenie
tejto oblasti skúmania pozitívnej psychológie nielen jej teoretické vymedzenie, ale aj
názorný schematický príbeh a grafický model, na ktorom demontruje proces odpustenia
a zmierenia. Následne opisuje to, èo odpusteniu predchádza, a teda krízové situácie, na
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základe ktorých dochádza ku konfliktom a v rámci psychologického chápania vymedzuje,
èo mono a nemono za odpustenie povaova. Bliie sa v kapitole venuje aj jednotlivým
fázam procesu odpustenia, resp. monostiam zmeny postoja k ukrivdeniu, èi u v spojení
s konceptom empatie a teóriou chaosu (McCullough, 1997), alebo konverzie
(Paloutzian, 1996). Nako¾ko dôleitým predpokladom pre odpustenie je samotná
osobnos odpúajúceho, autor ïalej sleduje hlavné osobnostné charakteristiky, ako aj
monosti diagnostiky a merania ochoty (neochoty), resp. schopnosti odpusti. V tomto
zmysle spája odpustenie aj s konceptom ja a jeho pecifikami. Na základe vyie
uvedených poznatkov o odpustení ponúka autor v závere kapitoly integratívny poh¾ad
na odpustenie.
Po bliom oboznámení èitate¾a s vyie uvedenými okruhmi tém (nádej, rados,
odpustenie), predstavuje posledná, tvrtá kapitola s názvom Dvanáct pohledù do
tematiky pozitivní psychologie v struènosti ïalích dvanás okruhov z oblasti skúmania
pozitívnej psychológie - empatia a altruizmus, láska, priate¾stvo, múdros, morálna
motivácia, nezdolnos (reziliencia), sebaocenenie (self- esteem), emócie pomáhajúce
zvláda akosti, vrcholové záitky (flow), vïaènos, spiritualita a duevná pohoda (wellbeing). Autor tak demontruje rozsiahlos a komplexnos problematiky v tejto oblasti
psychológie a ponecháva priestor pre ïalie túdium, s relevantnými bibliografickými
odkazmi, uvedenými v závere knihy.
Autor týmto dielom nadväzuje na svoj pútavý spôsob spracovania tém zo irokého
spektra poznania, známy z jeho predolých titulov, a èitate¾ovi tak poskytuje aktuálne
odborné pozadie problematiky, ktorá sa èasto spomína aj v rámci dennodenných
interakcií v okruhoch laickej verejnosti. Preto povaujem túto knihu za ve¾mi prínosnú
nielen pre odborníkov z praxe jednotlivých odvetí pomáhajúcich profesií, ale aj pre
¾udí so záujmom o hlbie a dôkladnejie uchopenie na prvý poh¾ad tak ¾ahko
pochopite¾ných tém, akými sa nádej, rados, èi odpustenie môu javi. Kniha rozhodne
v èitate¾ovi zanechá pozitívny dojem - a to nielen z dôvodu problematiky, ktorej sa venuje,
ale aj spôsobu jej spracovania samotným autorom.
Radoslav Blaho
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STANOVY A ÈLENSTVO V SPS
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osobitným spôsobom zaslúili o rozvoj psychológie.
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