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

 

Barokní budova bývalého jezuitského Konviktu je jednou z nejstarších součás-

tí olomoucké univerzity. Po její náročné a velkorysé rekonstrukci získala Univerzita 

Palackého prostorný historický komplex s mnoha originálními prostorami. Pět umě-

novědných a uměnovýchovných kateder filozofické a pedagogické fakulty tak dosta-

lo nové posluchárny, ateliéry, studia, reprezentativní konferenční sály pro mezinárod-

ní setkání a pracovny pro své studenty a pedagogy. Historické centrum Olomouce bylo 

současně obohaceno o další středisko vzdělanosti, kultury a umění.

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

mu, ale je zapojeno do každodenního kulturního a uměleckého života. Osobnosti a sou-

bory zde vystupující jsou spojeny s odborným zaměřením zdejších pracovišť a s jejich 

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

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

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

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

Přednáškové místnosti

Přednáškové místnosti 
PhD existence (2017)
 
Hlavní sál
Auditorium Maximum (1. patro)

 
Přednáškové a workshopové místnosti

Místnost číslo 009 - Carolina (přízemí)

Předsálí Auditoria Maxima (1. patro)

Místnost číslo 226 (2. patro)

Místnost číslo 237 (2. patro)
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Doprava na místo konference

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

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

Republiky.

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

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

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

tém parkovišti Hanáckého pluku 1153/4, Olomouc.
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Večerní program pro účastníky konference

První den konference, v pondělí 30. 1. 2017, proběhne od 19:30 

společenský program. Samotná restaurace M3 bude otevřena 

pro účastníky konference od 19:00. Večerem bude provázet 

kapela Break Falls.

Doprava k M3

 

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

né tramvajové linky z Náměstí Republiky, směr hlavní nádraží. M3 je rohovou restau-

rací u řeky Moravy. Z uvedené tramvajové zastávky je to cca 5 minut směrem k cent-

ru po pravé straně.

V restauraci proběhne společenský večerní program konference. Součástí večera je 

raut.

 

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

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

osobní registraci během prvního dne konference. 

                                M
lýnský potok
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Slovo úvodem

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

vítáme Vás na sedmém ročníku konference PhD existence: česko-slovenské konfe-

rence (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, která se letos tematicky zaměřuje na 

Psychologii v době internetu.

Můžete se těšit na zajímavé příspěvky, které se budou týkat mnohých palčivých a zá-

roveň důležitých oblastí, které se s problematikou psychologie a internetu pojí. Pojďte 

se s odborníky působícími v Česku, ale i zvanými přednášejícími ze zahraničí, společně 

zamyslet nad tématy jako je například rozmach herního průmyslu a jeho dopady, závis-

lost na internetu, online hrách, rozšíření kyberšikany a její řešení, online rizicích nebo 

užití virtuální reality v psychologii. Opomenuto nebude ani počítačové a online testo-

vání, ani otázka citlivých údajů v současné době „kybernetizace“.

V programu naleznete 6 zvaných přednášek včetně anglické sekce kolegů z Polska, 

3 workshopy, při nichž se můžete naučit zkonstruovat dotazník, dozvědět se o limi-

tech online komunikace i o dopadech používání digitálních technologií (pozor, počet 

míst na workshopy je omezen!), a celou řadu příspěvků z praxe, výsledků výzkumu 

i výzkumných záměrů.

Doufáme, že Vám konference poskytne nejen nové poznatky či podklady k zamyšlení, 

ale bude pro Vás také příležitostí ke sdílení zkušeností a možností k navázání nových 

přátelství „face to face“.

Za programový tým

Jaroslava Suchá & Lucie Viktorová
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Katedra psychologie FF UP v Olomouci

 

Katedra psychologie Filozofické fakulty je odborné pracoviště Univerzity Palackého, 

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

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

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

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

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

Palackého historické Olomouci charakter typického univerzitního města. Atraktivní 

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

metodami bádání, které vědecká pracoviště fakult nabízejí.

Katedra psychologie se profiluje ve třech základních okruzích:
•	 vzdělávání 

•	 vědecko-výzkumné aktivity 

•	 praktická výuka  

Katedra psychologie nabízí několik odlišných forem studia oboru 
psychologie:

•	 Bakalářské jednooborové prezenční studium;

•	 Magisterské jednooborové prezenční studium;

•	 Bakalářské kombinované studium;

•	 Magisterské navazující kombinované studium;

•	 Postgraduální studium (klinická psychologie a pedagogická psychologie).

Vedle základního vzdělání v psychologických vědách katedra nabízí programy celo-

životního vzdělávání (psycholog ve zdravotnictví, psychologie pro učitele středních 

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

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

lifikační programy (rigorózní a habilitační řízení).
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V současnosti je výzkum na Katedře psychologie rozdělen do následujících 

oblastí:

•	 Kognitivní (obecná) psychologie 

•	 Vývojová psychologie a psychologie rodiny 

•	 Sociální psychologie a psychologie osobnosti 

•	 Poradenská, pedagogická a školní psychologie 

•	 Klinická psychologie, diagnostika a psychoterapie 

•	 Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie

•	 Metodologie, statistika a experimentální psychologie 

Bližší informace o Katedře psychologie FF UP se dozvíte na webových 

stránkách:

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

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

Kontaktní adresa:
Katedra psychologie 

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Kížkovského 10

771 80 Olomouc

Tel: +420 585 633 501

E-mail: psychologie@upol.cz
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ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ PSYCHOLOGIE

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

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

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

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

a Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. Svým působením nejen že sdružuje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

možnost rozvinout svou vlastní profesní základnu.

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

Pondělí  30. 1. 2017
Existence „Psychologie v době internetu“ – 1. den

8:00  Začátek registrace účastníků konference 

  Registrace bude probíhat po celou dobu konference

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

 

Slavnostní zahájení konference 

Moderuje Dolejš, M.

Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

děkan Filozofické fakulty UP

Doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

hlavní organizátor konference

Mgr. Lucie Viktorová, Mgr. Jaroslava Suchá

předsedkyně programového výboru

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

 
Zvané přednášky

  Moderuje Dolejš, M.

Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., 

Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Využití sběru dat na internetu ve výzkumu: teorie 

a praxe
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Mgr. Hana Macháčková, Ph.D., 

Mgr. Lenka Dědková, Ph.D

Výzkum dětí a online rizik: kyberšikana, interakce 

s cizími lidmi, online závislosti a rizikové komunity

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

 

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

Zvané přednášky (v anglickém jazyce)

Moderuje Viktorová, L.

dr. Sergo Kuruliszwili

The changes of learning habits in the time of internet - 

advantages and threats

Mgr. Marcin Czub, Ph.D.

Being an avatar: Virtual Reality and the psychology of 

body perception

12:45 - 14:00 Obědová pauza

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

Ústní příspěvky/zvaná přednáška

Moderuje Suchá, J.

Mgr. Jakub Remiar

Virtuální realita 101

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

Ústní příspěvky

Moderuje Viktorová, L.
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Pánková, B. (výzkumný záměr)

Kognitivní vývoj v průběhu vysokoškolského studia

Vitásková, K., Schwarzová, L. Mlčáková, R., Vyhlídalová, L. 

Limity pro komunikaci v kyberprostoru vyplývající ze 

specifik porozumění řeči u dětí s vývojovými poruchami 

Vitásková, K., Tabachová, J. 

Telecancelling a telepractice v logopedii a speciální 

pedagogice – diskuse etických a demografických aspektů 

a vazba na emancipované formy intervence   

14:00 - 15:30 Místnost číslo 226 - (2. patro)

Ústní příspěvky

Moderuje Čerešníková, M.

Ekrtová, T., Škrda, D., Vavřina, Z., Jarkuliš, V., Vavříková, M., 

Švorc, P., Jr., Malůš, M.

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na 

srdeční variabilitu u mladých lidí

Malůš, M., Kupka, M.

Omezená zevní stimulace a prožívaná životní 

smysluplnost, všímavost, sebehodnocení a 

psychopatologická indukce

Magáčová Žilková, I., Vendel, Š., Gondová, K.

Vzťah kariérnych kompetencií a rozhodovania o voľbe 

štúdia a povolania

14:00 - 15:30 Místnost č. 237 (2. patro)

Workshop 

Neusar, A.

Proč to s těmi mobily, tablety, počítači a dalšími 

vymoženostmi často neumíme? A co na to říká příroda?   
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15:30– 15:45  Coffeebreak (15 minut)

 

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

Ústní příspěvky

Moderuje Neusar, A.

Martin Zavřel & Lucie Hornofová (zvaná přednáška)

Proč hrajeme

Hrabec, O., Chrz, V., Poláčková Šolcová, I.

Kdyby život byl videohrou: Herní styl  z perspektivy ego 

integrity

Dvořáček, L. (příspěvek z praxe)

Představení České asociace doktorandek a doktorandů

15:45 – 17:45 Carolina (Místnost č. 009 – přízemí)

Ústní příspěvky

Moderuje Viktorová, L.

Bartošová, K., Mareš, J. (příspěvek z praxe)

Využití posterů jako aktivizující metody při výuce 

pedagogické psychologie: kombinované studium

Gealfow, J. A. (příspěvek z praxe)

Massive Open Online Courses - je v době big data ještě 

pravda, že jen učitel se umí přizpůsobit studentům?

Sadková, T. (příspěvek z praxe)

Sexuální výchova digitálně

Odstrčilová, T. (příspěvek z praxe)

Proč (NE)potřebují děti digitální technologie? Digitální 

technologie ve vzdělávání na prvním stupni ZŠ.
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15:45 - 17:45 Místnost č. 226 ( 2. patro )

Ústní příspěvky

Moderuje Čerešníková, M.

Babjáková, J., Hruščová, E., Adamkovič, M., Šablatúrová, N., 

Kravcová, M.

Subjektívna pohoda u ľudí s rôznym socioekonomickým 

a sociometrickým statusom

Tomanová Čergeťová, I., Holík, A.

Networking a sociálny šport v boji za zdravý životný štýl

Lišková, J.

„Kľučkovanie medzi mínami“ - Úloha využívanie 

sociálnej siete Facebook v partnerskom vzťahu mladých 

ľudí

Houšková, T.  (výzkumný záměr)

Wilderness therapy jako krok k sobě samotnému

15:45 – 17:15  Místnost č. 237 (2. patro)

Workshop

Martin Dolejš

Jak zkonstruovat dotazník? 

19:30  Společenský program, raut a hudební host  

(M trojka, Masarykova 3, Olomouc)
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Úterý 31. 1. 2017
PhD Existence „Psychologie v době internetu“– 2. den
 

08:00  Registrace účastníků konference

   

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

Zvané příspěvky

Moderuje Neusar, A.

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.,  PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Národní výzkum kyberšikany učitelů 

kpt. PhDr. Lenka Vlášková 

Nutnost ochrany soukromí aneb zničující dopad 

internetu při tragických událostech na rodinu 

a pozůstalé

  

09:00 – 10:30 Carolina (Místnost č. 009 – přízemí)

Ústní příspěvky 

Moderuje Viktorová, L.

Obereignerů, R. (příspěvek z praxe)

Normativní vodítka Bentonova vizuálního retenčního 

testu pro českou populaci

Fryštacká, K. (výzkumný záměr)

Percepčně-kognitivní uchopení Rorschachova testu 

v souvislosti s psychofyziologií

Machů, K., Pechová, O., Dostál, D.

Analýza hlavních komponent dotazníku ESI-R a jeho 

korelace s inventářem NEO FFI
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09:00 – 10:30 Místnost č. 226 (2. patro)

Ústní příspěvky

Moderuje Suchá, J.

Foglová, L., Tomšik, R.

Motívy k učeniu a self – efficacy ako prediktory školskej 

úspešnosti

Kundrát, J.

Psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování postojů 

u žáků

Blaštíková, L.

Klima školy v kontextu rizikového chování v základní 

škole

10:30 – 10:45  Coffeebreak (15 minut)

  

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

Ústní příspěvky

Moderuje Charvát, M.

Mgr. Barbora Drbohlavová (zvaný příspěvek)

Hazardní hraní v České republice - trendy 

a socioekonomické souvislosti

Orlíková, B.

Psychiatrická symptomatologie u osob v léčbě ze 

závislosti na návykových látkách (předběžné výsledky 

studie Evaluace léčby závislosti)

Charvát, M., Švachová, L.

Diagnostika kognitivních a exekutivních funkcí u osob 

léčených se syndromem závislosti na alkoholu a její 

využitelnost v léčbě a doléčování
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10:45 – 12:15 Carolina (Místnost č. 009 – přízemí)

Ústní příspěvky

Moderuje Fryštacká, K. 

Šlepecký, M., Kotianová, A., Praško, J.,  Zaťková, M., Popelková, 

M. (příspěvek z praxe)

Domáci tréning variability frekvencie srdca 

a dynamickej rovnováhy ANS

Toman, J.

Experimentální postup pro počítačové zpracování 

záznamu pohybu

Dominik, T., Procházka, R. (výzkumný záměr)

Libetův experiment v klinickém kontextu

10:45 – 12:15 Místnost č. 226 (2. patro)

Ústní příspěvky

Moderuje Suchá, J.

Tomšik, R., Lörinczová, E.

Sociálna inteligencia jako prediktor self-esteem 

u adolescentov

Zemanová, V., Dolejš, M.

Diagnostika locus of control a jeho využití při práci 

s adolescenty ve věku 11–15 let (výsledky pilotní studie 

projektu)

Köverová, N.

Demografické, osobnostné a motivačné prediktory 

prokrastinácie u stredoškolských študentov

12:15 – 13:30  Obědová pauza
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13:30 – 14:30 Předsálí Auditoria Maxima (1. patro)

Posterová sekce

Moderují: Viktorová, L., Suchá, J.

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

z důvodu zodpovídání dotazů zájemců z publika. 

Postery musí být vyvěšeny min. 2h před zahájením sekce; postery 

bude možno vyvěšovat již první den konání konference.

Adamkovič, M., Šablatúrová, N., Hruščová, E., Babjáková, J. 

Hranie videohier a používanie internetu vzhľadom na 

socioekonomický status a sociodemografické premenné

Bozogáňová, M. Žiaci a študenti vo Warcrafte: POSTAVA = 

HRÁČ = REALITA ?

Czop, O. Pracovní paměť závislá na stavu: efekt primingu 

fotografií atraktivních žen na mužskou pracovní paměť

Čerešník, M., Čerešníková, M. Média a mediálne obsahy. 

Kedy môžu deťom škodiť?

Červenková, M., Štěpánková, H., Heissler, R., Bezdíček, 

O. Kognitivní prediktory neurodegenerativních 

onemocnění

Dobešová Cakirpaloglu, S., Kvintová, J. Používání sociálních 

sítí ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení 

u studentů učitelských oborů

Francová, A.Fajnerová, I., Motýl, J., Kosová, J.,  Stopková, 

J., Horáček, J. Behaviorální a kognitivní inhibice 

u obsedantně-kompulzivní poruchy ve vztahu 

k symptomům  

Holoubková, E. Proces zotavení u osob s psychotickým 

onemocněním

Hroncová, K. Psychometrické vlastnosti dotazníka CDSE 

(Career decision self-efficacy scale)
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Hroncová, K. Vzťah proaktívneho zvládania a ťažkostí 

v kariérovom rozhodovaní

Hroncová, K., Balážová, M. Vzťahová väzba k rodičom 

ako prediktor ťažkostí v kariérovom rozhodovaní 

adolescentov

Hubináková, H.  Možnosti psychológie vo výskume 

kognitívnych a emocionálnych zmien u hráčov v dobe 

internetu a rozmachu digitálnych hier

Hudáková, M.,  Sollár, T. Konštruktový aspekt validity 

revidovanej verzie Testu na zisťovanie štruktúry 

všeobecných záujmov (AISTR)

Jabůrek, M., Juhová, D., Straka, O. Představení systému 

Game-based Intelligence Screening (GIS)

Klučárová, Z., Hruščová, E. Prediktory kongruencie 

implicitného a explicitného motívu afiliácie u osôb 

pracujúcich v pomáhajúcich profesiách

Kovaľová, J. Budovanie vzťahov so zákazníkmi – 

Customer relationship management

Kučerová, O. Psaní na prvním stupni základní školy 

(vývojová dynamika ve vázaném x nevázaném vzoru 

písma)

Lemrová, S., Dobešová Cakirpaloglu, S. Osobnostní 

charakteristiky jedinců v pedagogické profesi

Lorincová, T. Jungova typológia v kontexte preferencie on-

line produktu v oblasti cestovného ruchu

Novák, O. Efektivní vyvolávání emocí: fotografie VS videa

Plechatá, A., Fajnerová, I., Hejtmánek, L., Sahula, V. Vývoj 

úlohy ve virtuální realitě určené k remediaci deficitu 

paměťových a exekutivních funkcí u pacientů 

s neuropsychiatrickým onemocněním
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Slaná, M., Zemanová, T., Chlebišová, A., Černocký, O., Švorc, P. 

Jr., Malůš, M. Psychofyziologické aspekty snížené zevní 

stimulace 

Šišková M., Hudáková M., Sollár T. Psychometrické 

vlastnosti slovenskej verzie dotazníka The Athlete 

Burnout Questionnaire (ABQ)

Vranková, I. Metody zvyšování návratnosti on-line 

dotazníkových šetření

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

Ústní příspěvky

Moderuje Fryštacká, K.

Praško, J., Grambal, A., Ocisková, M., Vrbová, K., Látalová, K., 

Kamarádová, D., Šlepecký, M., Začková, M.

Internetový psychoedukační program pro pacienty trpící 

bipolární poruchou (E-PROBAD)

Vacková, K. A. (výzkumný záměr)

Internet jako podpora u pacientů s karcinomem prsu

Vranka, M.

Replikovatelnost psychologického výzkumu: možnosti 

využití internetu pro její zkoumání a zvyšování

 

14:30 – 16:00 Carolina (Místnost č. 009 – přízemí)

Ústní příspěvky

Moderuje Charvát, M.

Grepl, V. (výzkumný záměr)

Methamphetamine consumption and problematic use of 

online video games coexistence - prestudy for treatment 

and aftercare efficacy research
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Suchá, J., Dolejš M. (výzkumný záměr)

Diagnostický nástroj pro screening a diagnostiku 

rizikového hraní počítačových her a videoher u českých 

adolescentů

Mazák, J. (příspěvek z praxe)

Klientela Střediska výchovné péče ALFA se závislostí na 

internetu, sociálních sítích a počítačových hrách

 

14:30 – 16:00 Místnost č. 226 (2. patro)

Workshop 

Němcová, L. 

Limity online komunikace v souvislosti s ranými 

poruchami kontaktu

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

Vyhlášení vítězů všech soutěží, předání zajímavých 

hodnotných cen a slavnostní ukončení konference

Martin Dolejš, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá

Organizační a programový výbor si vyhrazuje právo na případné 

změny v programu. Za název příspěvku odpovídá autor příspěvku.



Anotace
 

Ústní příspěvky (řazeno abecedně)
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Analýza hlavních komponent dotazníku ESI-R a jeho 
korelace s inventářem NEO FFI

Machů, K.1, Pechová, O.2, Dostál, D.2

Ostravská univerzita1, Katedra psychologie FF UP2

Dotazník ESI-R (Expressions of Spirituality Inventory-revised) měří pět dimenzí spi-

rituality -  kognitivní orientace na spiritualitu COS, zkušenostně-fenomenologická di-

menze EPD, dimenze existenciální pohody EWB, dimenze paranormálního přesvěd-

čení PAR a dimenze religiozity REL. Autorem dotazníku je D. A. MacDonald (2000). 

Analýza hlavních komponent dotazníku ESI-R extrahovala čtyři faktory, neboť se fak-

tor kognitivní orientace na spiritualitu spojil do jednoho faktoru s faktorem religiozi-

ta. V rámci výzkumu, kterého ze zúčastnilo 300 respondentů z dospělé české populace, 

bylo nalezeno několik statisticky významných korelací mezi škálami dotazníků ESI-R 

a NEO FFI.

Spiritualita, ESI-R, NEO FFI, osobnost.

IGA_FF_2014_069

Demografické, osobnostné a motivačné prediktory 
prokrastinácie u stredoškolských študentov

Köverová, N.

Inštitút psychológie FF PU

Výskumná práca je zameraná na zisťovanie demografických, osobnostných a motivač-

ných prediktorov prokrastinácie u stredoškolákov. Cieľom práce bolo zistiť, či je možné 

vysvetliť mieru akademickej prokrastinácie demografickými, osobnostnými a motivač-

nými aspektmi. Výskumný súbor pozostával z 551 stredoškolákov vo veku 15 až 20 ro-

kov. V rámci zberu dát boli použité celkom štyri výskumné nástroje – Škála prokrasti-

nácie pre študentov, Frostova multidimenzionálna škála perfekcionizmu, NEO päťfak-

torový osobnostný inventár a Škála akademickej motivácie. Vo výskume nebola ziste-

ná významnosť pohlavia, študijného roka a brigády popri štúdiu ako prediktorov pro-

krastinácie u stredoškolákov. Vek bol potvrdený ako významne pozitívny prediktor. 

Odbor sa potvrdil ako významný prediktor, pričom s vyššou prokrastináciou sa spájal 

gymnaziálny (všeobecný) odbor. Svedomitosť bola potvrdená ako významne negatívny 
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prediktor prokrastinácie. Extraverzia bola zistená ako významne pozitívny prediktor. 

Neuroticizmus, celkový perfekcionizmus a sociálne podmienený perfekcionizmus ne-

boli zistené ako významné prediktory. Prívetivosť a otvorenosť voči skúsenosti boli po-

tvrdené ako významne negatívne prediktory. Na seba orientovaný perfekcionizmus sa 

ukázal ako významne pozitívny prediktor. Vnútorná motivácia sa ukázala ako význam-

ne negatívny a vonkajšia motivácia ako významne pozitívny prediktor.

Prokrastinácia, demografické charakteristiky, osobnostné charakteristiky, motivačné 

charakteristiky, stredoškolskí študenti.

Diagnostický nástroj pro screening a diagnostiku 
rizikového hraní počítačových her a videoher u českých 
adolescentů

Suchá, J., Dolejš, M.

Katedra psychologie, FF UP

V rámci příspěvku bude představen výzkumný záměr, jehož cílem je tvorba psychodia-

gnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her 

a videoher u českých adolescentů. Existují negativní dopady související s hrami jako 

takovými, u kterých je patrný začátek a konec (např. strategické hry apod.). Vyšší ri-

ziko pro dnešní populaci přináší druhý typ, který můžeme označit jako online hry, na 

které bude právě nástroj orientovaný. V příspěvku budou přiblíženy dvě fáze sběru dat, 

kde v první části budou data sbírána prostřednictvím interview, a v druhém kroku pro-

běhne sběr dat na celém území ČR prostřednictvím vytvořené dotazníkové metody. 

Hlavním cílem výzkumného projektu je tvorba metody jako klasifikačního nástroje pro 

posouzení rozsahu rizikovosti hraní (bez problémové užívání, mírné, střední až vysoce 

rizikové hraní). Příspěvek představí technický plán výzkumu, metody analýzy dat, eti-

ku studie i časový harmonogram.

Hraní počítačových her, adolescence, závislost, psychodiagnostika.
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Diagnostika kognitivních a exekutivních funkcí u osob 
léčených se syndromem závislosti na alkoholu a její 
využitelnost v léčbě a doléčování

Charvát, M., Švachová, L. 

Katedra psychologie FF UP

Příspěvek se zabývá prezentací výsledků klinické výzkumné studie z oblasti adiktolo-

gie. Východiska: Abusus alkoholu má dle řady výzkumů negativní vliv na kognitivní 

a exekutivní funkce. Kognitivní deficit u osob závislých na alkoholu může mít negativ-

ní dopad na úspěšnost léčby i opětovné zařazení do běžného a pracovního života. Cíl: 

Cílem práce bylo zhodnotit stav vybraných kognitivních a exekutivních funkcí u osob 

léčených se syndromem závislosti na alkoholu a posouzení potenciálu využití diagnos-

tiky těchto funkcí v léčbě a doléčování. Respondenty (N = 59) jsme testovali baterií 

7 testů: AVLT, TMT, Číselný čtverec, ROCF, FAS, BVRT, SCWT. Výsledky testů AVLT, 

TMT a FAS ukazují na statisticky významný rozdíl mezi klienty závislými na alkoholu 

a populační normou, v neprospěch klientů závislých na alkoholu. Nebyla nalezena ko-

relace mezi dobou nadměrného užívání alkoholu a výsledky testů ani mezi subjektiv-

ním odhadem kognitivních funkcí a výsledky v testech. Kognitivní trénink bychom do-

poručili více než polovině respondentů. Podrobná diagnostika stavu vybraných kogni-

tivních a exekutivních funkcí širokou baterií metod a případný následný trénink ko-

gnitivních funkcí u klientů v léčbě a doléčování může být nápomocný při úspěšném za-

čleňování do běžného života po opuštění léčby, a přispět tak ke snížení rizika recidivy.  

Alkohol, kognitivní funkce, kognitivní rehabilitace, léčba a doléčování, závislost na 

alkoholu.

Studentská grantová soutěž IGA_FF_2016_018 Psychologický výzkum ve vybraných 

oblastech pedagogické a klinické psychologie
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Diagnostika locus of control a jeho využití při práci 
s adolescenty ve věku 11–15 let (výsledky pilotní studie 
projektu)

Zemanová, V., Dolejš, M.

Katedra psychologie FF UP

Adolescence je významným obdobím celoživotního vývoje člověka, kdy se výrazně 

mění fyziologie dospívajících, jejich psychické a osobnostní nastavení nebo i jejich pů-

sobení v různých sociálních skupinách. Dospívání je zároveň etapou života, která je do-

provázena různými rizikovými faktory, které mohou vést k dílčímu (někdy i fatálnímu) 

narušení vývoje jedince. Výsledkem procesu dospívání by měl být nezávislý, odpověd-

ný a fyzicky a psychicky zdravý jedinec, který bude přínosem pro společnost a ne její 

zátěží. Dospělí a obecně společnost se snaží různými aktivitami a intervencemi posky-

tovat dospívajícím oporu a také ochranu před nebezpečnými faktory (jako jsou např. 

návykové látky). Jedním z nástrojů ochrany a rozvoje jedince jsou nízkoprahová za-

řízení pro děti a mládež (NZDM). Tato zařízení poskytují odbornou pomoc a podpo-

ru neorganizovaným a sociálně ohroženým dětem a mládeži, jejichž život je provázen 

množstvím obtížných životních událostí (např. rozpad rodiny), konfliktních sociálních 

situací a negativních zkušeností (např. zanedbávání, závislost rodičů). Základním cí-

lem je zlepšit kvalitu jejich života předvídáním, předcházením a snižováním sociálních 

a zdravotních rizik souvisejících s jejich životem. Dílčími cíli jsou stabilizace nepřízni-

vé situace, snížení zdravotních rizik, minimalizace interpersonálních konfliktů, osob-

ní a osobnostní rozvoj, poradenství a podpora při řešení problémů. Pro zkvalitňování 

a zvyšování profesionality (ale i efektivity) nejen nízkoprahově organizovaných služeb 

je klíčové dobře znát ty, kterým jsou služby poskytovány. To je předpokladem odborné-

ho rozhodování pro přiměřené a přiléhavé metody, intervence a další prostředky prá-

ce s dospívajícími. Místo řízení, resp. locus of control (LOC) je jedním z psychologic-

kých konstruktů, který souvisí s psychickou odolností, zároveň má u adolescentů zmír-

ňující účinek na stres. Pokud je dospívající přesvědčen o vlastním vlivu, je aktivnější ve 

vztahu k prostředí, jsou u něj rozvinuté adaptivní copingové strategie, dále je zdravěj-

ší, spokojenější a lépe zvládá zátěžové situace. Prokázalo se, že nejefektivnějšími inter-

venčními metodami jsou takové, které jsou zacíleny na úzce vymezenou skupinu. Proto 

se domníváme, že pro zefektivnění a zvýšení profesionalizace NZDM má koncept LOC 

potenciál být vhodným východiskem pro práci s cílovou skupinou dospívajících z těch-

to zařízení. V rámci výzkumného projektu vznikne adekvátní nástroj pro identifikaci 
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LOC u dospívajících, který bude využitelný psychology, psychoterapeuty a pracovníky 

z dalších pomáhajících profesí. Dále bude detailně zmapováno místo kontroly u klien-

tů NZDM a u a dospívajících z běžné populace, tzn. že budou vytvořeny normy pro čes-

ké adolescenty ve věku 11– 15 let. Výstupy z výzkumného projektu mohou být výcho-

zím bodem pro vytváření efektivnějších postupů v preventivních a intervenčních pro-

gramech. Příspěvek přinese výsledky pilotní studie k projektu s názvem Diagnostika 

místa kontroly (locus of control) a jeho využití při práci s adolescenty ve věku 11–15 let 

(běžná populace, klienti NZDM).

Adolescence, NZDM, locus of control, psychodiagnostické nástroje.

Domáci tréning variability frekvencie srdca a dynamickej 
rovnováhy ANS

Šlepecký, M., Kotianová, A., Praško, J., Zaťková, M., Popelková, M.

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Preto sme začali pri domácom tréningu používať jednoduchší   biofedbackový systém 

vyvinutý firmou Thought Technology nazvaný eVu Senz.  Skladá sa zo senzoru, kto-

rý meria súčasne povrchovú teplotu, ktorej miera sa považuje za ukazovateľ relaxácie, 

kožnú vodivosť, ktorá je mierou sympatikového nabudenia a merania LF zložky fre-

kvenčnej analýzy variability srdcovej frekvencie. Pásmo nízkej frekvencie je ( LF ) je 

definované frekvenčným rozsahom 0,04-0,15 Hz. T.j. 2,4-9 cyklov/m. Podľa Javorku 

a spol. (2008) pásmo LF je výsledkom aktivity baroreceptorov, ovplyvňovanej sympa-

tikom aj parasympatikom a zároveň vazomotorickej aktivity, tzv. Mayerových vĺn (os-

cilácie trvajúce 10 s) sprostredkovaných cez baroreceptorový oblúk. V prípade pomalé-

ho dýchania sa však do tohto pásma presúva parasympatiková aktivita (Javorka a spol. 

2008) a výrazne sa zvyšuje variabilita frekvencia srdca. Pri meraní sa používa percen-

to celkového spektrálneho výkonu v tomto pásme.  

 Rýchlosť dýchania je určovaná dýchacím metronómom, ktorý je možné nastaviť podľa 

potrieb trénujúceho. Ako ďalšie modality sa počas tréningu zvyšuje povrchová telesná 

teplota a znižuje kožná vodivosť. 

Naše doterajšie skúsenosti naznačujú, že tento postup zvyšuje motiváciu trénujúcich 

a zlepšuje spätnú väzbu a kontrolu domácich cvičení.

Domáci tréning, rovnováha ANS, biofeedback.
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Experimentální postup pro počítačové zpracování 
záznamu pohybu

Toman, J.

Katedra psychologie, Brno

Na základě postupu počítačového zpracování dat pohybu osob v prostoru byly popsá-

ny dva typy atraktorů, které v datech prostorově vymezují lidskou činnost a tvoří tzv. 

zóny. Výzkumnou otázkou bylo zjišťování vztahu jednotlivých zón a prožívání základ-

ních emocí.  K tomuto účelu byl vybrán model pozitivní a negativní afektivity zkouma-

ný dotazníkem PANAS. Tento teoretický rámec byl vybrán z důvodu, že je možné ho 

vztáhnout k pohybu v prostoru. Dvě škály dotazníku jsou spojovány s obecným mode-

lem (apetitivního) přiblížení a (averzivního) úniku. Pozitivní nebo negativní emoce by 

tak měly mít vliv na výběr místa, ve kterém se lidé nacházejí. V rámci výzkumu byl ana-

lyzován dvouhodinový video záznam okolí výstupu metra Vltavská v Praze. Byly vy-

brány dvě zóny, ve kterých byla provedena administrace dotazníků obsahující škálu 

PANAS (Škála pozitivní a negativní efektivity) a Osgoodův sémantický diferenciál hod-

notící danou zónu. Výsledky byly srovnány na úrovni zmíněných dvou zón. I když re-

spondenti vnímali jednu zónu více stresovou než druhou, vztah ke škálám dotazníku 

PANAS nebyl prokázán.

Počítačové zpracování obrazu, PANAS, Sémantický diferenciál, zóny.

Hazardní hraní v České republice - trendy 
a socioekonomické souvislosti

Mravčík, V., Rous, Z.,  Leštinová, T. Z.,  Drbohlavová, B., Chomynová, P.,  

Grhomannová, K.,  Janíková, B., Vlach,T.

Národní monitorovací středisko, Úřad vlády, ČR

Příspěvek představí Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2015 

a popíše trendy v oblasti hazardního hraní a problémového hazardního hraní a jejich 

socioekonomické dopady. Nejčastěji má dospělá populace zkušenost s loteriemi, ale 

nejvyšší potenciál vzniku problémů s hazardním hraním přinášejí technické hry násle-

dované kurzovými sázkami. V posledních letech se výrazně zvyšuje podíl hraní hazard-

ních her přes internet a u mladých věkových skupin. Problémové hráčství s sebou nese 
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negativní důsledky v podobě zadluženosti, obtíží v oblasti duševního zdraví a zhorše-

ní sociálních vazeb.

Internet jako podpora u pacientů s karcinomem prsu

Vacková, K.A. 

Cyrilometodějská fakulta - Univerzita Palackého, Institut sociálního zdraví – OUSHI

Denně je do internetových vyhledávačů zadáváno několik milionů dotazů souvisejících 

se zdravím.  Tyto informace nevyhledávají jenom sami nemocní, ale také jejich příbuz-

ní a blízcí. Na internetu mohou pacienti získat informace související s jejich onemocně-

ním; informace, které jim mohou pomoci udělat léčebné rozhodnutí; podporu od lidí se 

stejnou diagnózou; mohou se cítit méně sociálně izolovaní. Nejčastěji navštěvují růz-

ná diskusní fóra; facebookové skupiny; stránky zdravotnických organizací; informa-

ce o klinických studiích apod. Internet zůstává důležitým nástrojem i po ukončení léč-

by a v období remise, kdy pacienti setrvávají ve vyhledávání informací o nemoci. Také 

zůstávají v různých podpůrných skupinách, kde se jejich role proměnila na ty, co in-

formace poskytují. V souvislosti s tím můžeme pozorovat některé problémy jako riziko 

získávání zavádějících informací, které mohou být škodlivé. Cílem plánovaného apli-

kovaného výzkumu je nejen prozkoumat zkušenosti žen s karcinomem prsu, ale take 

vytvořit webovou platformu (která bude součástí webu hovoryozdravi.cz), kde by paci-

enti, jejich blízcí a odborníci ve zdravotnictví našli spolehlivé informace o různých as-

pektech onemocnění karcinomem prsu. Cílem výzkumného záměru je zjistit jaké jsou 

zkušenosti žen s karcinomem prsu. Výzkumný soubor by měl čítat 35-50 participan-

tů s maximální variací souboru. Výzkum je realizován na základě certifikované meto-

dy DIPEx.

Internet, karcinom prsu, informace, sdílení, zkušenost pacientů.



32

Internetový psychoedukační program pro pacienty trpící 
bipolární poruchou (E-PROBAD)

Praško, J., Grambal, A., Ocisková, M., Vrbová, K., Látalová, K., Kamarádová, D., 

Šlepecký, M., Zaťková, M.

Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie

Úvod: Ve srovnání s léčbou samotnými stabilizátory nálady, je kombinovaná léčba léky 

a psychoedukaci úspěšnější ve snížení počtu rehospitalizací i ve zvýšení kvality sociál-

ního fungování. Nejdůležitějším cílem psychoedukace je zabránit recidivě zlepšením 

spolupráce při užívání léků, nastolením pravidelného denního rytmu sociálních akti-

vit, snížením emoční expresivity v rodině, monitorováním varovných příznaků a zlep-

šením schopnosti zvládat stres.

K prozkoumání současných psychologických a psychoterapeutických přístupů u bipo-

lární poruchy byla zpracována rešerž, která zhodnotila jak jednotlivé psychoterapeu-

tické přístupy a jejich strategie, tak jejích účinnost v kontrolovaných studiích, tak zma-

povala základní problémy, které se těchto pacientů dotýkají a mohou být řešeny po-

mocí psychosociálních přístupů. Studium a kritický pohled na důležitost jednotlivých 

psychosociálních faktorů, které se podílejí na problémech pacientů s bipolární poru-

chou, umožnily vytvořit program E-PROBAD přesně „na míru“ této skupině nemoc-

ných. Strukturovaný programu obsahuje kroky, ověřené v kontrolovaných studiích, 

a který je zároveň aplikovatelný pro českou populaci. Před zahájením internetové psy-

choedukace byl program testován ve skupinové psychoedukaci na klinice. Program ob-

sahuje edukační části, příběhy pacientů, sebeposuzovací škály, domácí cvičení zvyšu-

jící pochopení vlastní problematiky. Pacient modul vyplňuje a na vyplněný modul do-

stává zpětnou vazbu od e-terapeuta. Výsledný program obsahuje moduly vzestupné 

obtížnosti, které na sebe logicky navazují. Program obsahuje edukační části, příběhy 

pacientů, sebeposuzovací škály, domácí cvičení zvyšující pochopení vlastní problema-

tiky. Pacient modul vyplňuje a na vyplněný modul dostává zpětnou vazbu od e-tera-

peuta. V modulech jsou informace o bipolární poruše, léčbě, medikaci, varovných pří-

znacích, cirkadiánních rytmech, myšlenkových a postojových vzorcích a problémech 

v komunikaci. Každý modul podává informace, popisuje problémové oblasti, uvádí pří-

běhy pacientů s podobnými problémy a obsahuje cvičení, které ukazují cestu, jak se 

k problémové oblasti postavit a jak ji řešit. Na škály hodnotící míru psychopatologie 

a na jednotlivá cvičení dává e-terapeut pacientům zpětnou vazbu.
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Metoda:  Do programu E-PROBAD byli zařazování pacienti s diagnózou bipolár-

ní poruchy. Pacienti byli náhodně přiděleni k obvyklé ambulantní profylaktické léč-

bě (TAU=treatment as usual) nebo k obvykle ambulantní profylaktické léčbě plus in-

ternetové 4 měsíční psychoedukaci založené na KBT principech s asistencí e-terapeuta. 

Vliv obou přístupů je program katamnesticky sledován po dobu 24 měsíců.Výsledky: 

Do hodnocení zařazeno 86 pacientů, kteří docházeli na psychiatrickou ambulan-

ci nebo v uvedeném období byli propuštění v remisi bipolární poruchy a dále dochá-

zeli na psychiatrickou ambulanci v místě bydliště, kteří se zařazením do studie sou-

hlasili. Nabídka absolvovat e-program byla náhodně rozeslána 42 pacientům z data-

báze 86 pacientů. 4 pacientky program odmítly, protože jim připadal příliš náročný. 

Dalších 6 pacientů na zaslání program nereagovalo. Program absolvovalo 32 pacien-

tů s průměrný věkem 41,38 + 12,62 a trváním poruchy 14,17 + 9,89 let. V průběhu sa-

motného programu došlo ke 2 relapsům deprese u pacientů, kteří na počátku progra-

mu byli subdepresivní, jedno zhoršení vyžadovalo hospitalizaci a nálada se v průběhu 

programu normalizovala. Dalších 6 pacientů, kteří se na počátku cítili mírně depresiv-

ně, se během programu zlepšilo. Jeden pacient prožil krátkou 4 denní epizodu hypo-

manie, která rychle odezněla.  Do kontrolní skupiny léčené obvyklou léčbou bylo zařa-

zeno 43 pacientů, z toho půlroční katamnézu dokončilo 38 pacientů s průměrným vě-

kem 42,92 + 13,94 let a trváním poruchy 10,58+9,07 let. Mezi oběma skupinami není 

statistický významný rozdíl ve věku (nepárový t-test t=0.4725 df=64; n.s), v trvání po-

ruchy (nepárový t-test, t=1.655 df=64; n.s.); ani v poměru zastoupení žen a mužů či 

pacientů s různým vzděláním či partnerským stavem (vše chi-kvadrát; ns.). V počtu 

předchozích hospitalizaci (4,67 + 3,50 u skupiny e-PROBAD a 3,26 + 3,49 v kontrol-

ní skupině) se však mezi sebou skupiny signifikantně významně liší, v průměrně vyš-

ším průměrech hospitalizaci v minulosti u skupiny s edukačním programem (Mann-

Whitney test: U=535,5, p<0,05). Počet epizod v katamnéze. V půlročním sledování do-

šlo ke 2 relapsům deprese u 2 pacientů, zařazených do psychoedukačního programu 

a z toho u jednoho byla nutná hospitalizace. U kontrolní skupiny došlo ke 7 hospitali-

zacím u 6 pacientů. Rozdíl v počtu relabujících pacientů ani počtu rehospitalizací není 

statisticky významný. V ročním sledování došlo ke 21 hospitalizacím, z toho 13 pro de-

prese a 8 pro mánií u 15 pacientů. 1 pacient z kontrolní skupiny zemřel pro somatic-

ké onemocnění a jeden za 9 měsíců suicidoval. Skupina, která byla zařazena do inter-

netového psychoedukačního programu se od kontrolní skupiny významně lišila v roč-

ním katamnestickém sledování v celkovém počtu hospitalizací, ne však v počtu de-

presivních epizod, ale významný je rozdíl v počtu manických epizod.  Data z dvouleté 
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katamnézy jsou aktuálně analyzována.Závěry: První zkušenosti ukazují, že program 

je pro většinu pacientů přijatelný a funkční. Jeho dlouhodobá účinnost je předmětem 

probíhajícího výzkumu. Literatura: Prasko J, Kamaradova D, Jelenova D, Ociskova M, 

Sedlackova Z. Development of the internet based psychoeducation for patients with 

bipolar affective disorder. Neuro Endocrinol Lett. 2013;34(5):426-435. Latalova K, 

Prasko J, Kamaradova D, Ivanova K, Jurickova L. Bad on the net, or bipolars‘ lives on 

the web: analyzing discussion web pages for individuals with bipolar affective disorder. 

Neuro Endocrinol Lett. 2014;35(3):206-212.

Bipolární porucha,  psychoedukace, internetový program.

Podpořeno grantem IGA MZ CR NT 11047-2010/4

Kdyby život byl videohrou: Herní styl z perspektivy ego 
integrity

Hrabec, O., Chrz, V., Poláčková Šolcová, I.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie

Potenciál digitálních her nabízet četné prostředky sebevyjádření patří v rámci odbor-

ného diskursu k frekventovaně diskutovaným tématům. V rámci virtuálních světů, kte-

ré nabízejí transparentní a komplexní možnosti akce, lze přirozeně pozorovat, jaké růz-

né přístupy existují k dosahování třeba i identických herních cílů. Přestože je tento 

umělý prostor někdy vnímán jako nástroj pouhého eskapismu od reality, řada osob-

ností psychologie poukázala na významnou funkci hravého zacházení s fikcí (abstrak-

cí) v následném přijetí subjektivnosti reality. V podobném duchu by se chtěl i autor to-

hoto příspěvku zabývat ideou aplikace výsledků svého předchozího výzkumu stylů hrá-

čů videoher na aspekty širšího vývoje identity během života. V tomto nesnadném úkolu 

bude využito návaznosti na koncepci hravé ritualizace určitých ego integrujících aktivit 

během ontogeneze pocházející od E. H. Eriksona. Tento teoretický rámec bude násle-

dovat srovnání s formami hraní uvnitř fikčních světů videoher, které je možné chápat 

jako metaforický odraz her v sociální realitě. Fenomén herního stylu tak může sloužit 

jako jeden z příkladů výzkumného potenciálu virtuálních prostředí pro obohacení kla-

sických psychologických témat.

Herní styl, videohra, ritualizace, ego integrita. 

GAČR GAP407/17/02634S
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Klientela Střediska výchovné péče ALFA se závislostí na 
internetu, sociálních sítích a počítačových hrách

Mazák, J. 

Středisko výchovné péče Svitavska

V příspěvku zazní, jak s dětmi s podezřením na netolismus a jejich zákonnými zástupci 

pracují etopedi (co můžeme takovým klientům nabídnout?). Popíšeme několik rozdíl-

ných kazuistik a budeme se v nich snažit najít společné znaky (např. obraz rodiče dítěte 

záškoláka s příznaky netolismu, apod.). Zprostředkujeme pohled na rozdíly ve funkč-

nosti ambulantní a pobytové formy péče a možnosti terénní služby. Dále komplikace 

spojené s následnou ambulantní formou péče po pobytu dítěte ve stacionáři, případně 

na internátním oddělení. Pokusíme se najít příčinu, z jakého důvodu dítě přestává do 

školy chodit, a jaké další proměnné v tomto procesu figurují (učitelé, vyhýbavé copin-

gové strategie, rodiče, apod.). Popíšeme spolupráci s OSPOD a možnostmi další péče 

mimo Středisko výchovné péče. V závěru nabídneme vizi jakéhosi „ideálního“ postupu 

při práci s dětmi s netolismem.

Netolismus, záškoláctví, Středisko výchovné péče, stacionář, ambulantní péče.

Klima školy v kontextu rizikového chování v základní 
škole

Blaštíková, L.

Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci

Klima školy jako významný jev v prostředí základní školy je neustále ovlivňováno ce-

lou řadou činitelů. Mezi tyto činitele mohou patřit různé druhy rizikového chování, kte-

ré vykazují žáci, ale také rodiče nebo učitelé. Příspěvek v teoretické rovině pojednává 

o klimatu školy a rizikovém chování, avšak nikoli odděleně, ale ve vzájemném vztahu. 

Zároveň budou prezentovány výsledky výzkumného šetření, jehož cílem byla identifi-

kace klimatu školy na druhém stupni základní školy a deskripce činitelů, které klima 

ovlivňují. Jak již bylo uvedeno mezi tyto činitele patří rizikové chování. V příspěvku bu-

dou primárně popsány agresivní projevy, záškoláctví, šikana a kyberšikana. 
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Příspěvek vychází ze záměru disertační práce a jeho cílem je analyzovat klima školy 

a jeho ovlivnění rizikovými projevy v základní škole.

Klima školy, rizikové chování, základní škola, výzkumné šetření.

Kognitivní vývoj v průběhu vysokoškolského studia

Pánková, B.

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Období vysokoškolského studia je v mnoha ohledech specifickým životním stádiem. 

Prodloužená doba setrvávání mladých lidí v systematickém vzdělávání přináší nové ob-

dobí se svými specifickými rysy. Toto jim umožňuje se dále rozšiřovat svůj rámec my-

šlení, získávat a podporovat své intelektové schopnosti. Příspěvek se zamýšlí nad fun-

gováním studentů ve vysokoškolském kontextu. Představuje období vysokoškolského 

studia jakožto málo probádanou a dalším výzkumům nabízející se multitematickou ob-

last. Předmětem představovaného výzkumného záměru je prozkoumání posunu, je-

hož jedinci v období vysokoškolského studia docilují v oblasti kognitivní a osobnost-

ní. Účelem připravované disertační práce je přispět k poznání období vysokoškolského 

studia jakožto specifického životního období. Poznat a kombinací metod blíže popsat 

vliv změn období na jedince a jeho kognitivní vývoj. Práce si klade za cíl zejména kvali-

tativními výzkumnými metodami zjistit, jaké jsou hlavní kognitivní změny v tomto ob-

dobí tak, jak je vidí hlavní aktéři.

Vysokoškolské studium, rozvoj osobnosti, kognitivní vývoj, výzkumy vysokoškolské-

ho období.

„Kľučkovanie medzi mínami“ - Úloha využívanie sociálnej 
siete Facebook v partnerskom vzťahu mladých ľudí

Lišková, J.

Univerzita Komenského v Bratislave

Sociálne siete prenikli do našich životov rýchlo, nenápadne a ich význam najmä v ži-

vote mladých ľudí rovnako rýchlo a nenápadne narastá. Výnimkou nie je ani oblasť 

partnerských vzťahov. Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, ako využívajú mladé páry 

sociálnu sieť Facebook a akú úlohu zohráva v ich partnerskom vzťahu. Výskum bol 
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realizovaný prostredníctvom pološtruktúrovaného interview s 12 respondentmi (6 pár-

mi) vo veku 19 - 26 rokov. Výsledky výskumu ukázali, že v počiatočných fázach part-

nerského vzťahu môže byť Facebook prínosom, avšak keď sa vzťah rozvinie, môže byť 

zdrojom mnohých konfliktov a hádok prameniacich z rôznych aktivít partnerov v tom-

to prostredí. Úloha Facebooku v partnerskom vzťahu nekončí ani po rozchode - prá-

ve vtedy je využívaný bývalými partnermi ako cenný zdroj informácií. Facebook má vý-

znamné miesto v partnerskom vzťahu dnešných mladých ľudí, od začiatku až po ko-

niec, a aj po ňom. Jeho vplyv na partnerstvo podľa respondentov nie je závažný, no 

vzhľadom na výsledky výskumu nie je ani zanedbateľný.

Facebook, partnerské vzťahy, sociálne siete.

Libetův experiment v klinickém kontextu

Dominik, T., Procházka, R.

Katedra psychologie FF UP

Příspěvek se soustředí na představení návrhu výzkumného designu zaměřeného na 

klinické využití Libetova experimentu. Ten je tradičně spojován se svobodnou vůlí. 

Méně se však mluví o jeho potenciálu pro psychologickou diagnostiku. Výzkumy z po-

sledních deseti let nacházejí zajímavé souvislosti introspektivních výpovědí proban-

dů v Libetově experimentu s některými psychiatrickými a neurologickými diagnóza-

mi, např. s poškozením posteriorní parietální oblasti, schizofrenií, psychogenním tre-

morem nebo Tourettovým syndromem. Není však jasné, jak přesně lze tyto souvis-

losti vysvětlit, ani nakolik specifické jsou. Cílem navrhovaného dizertačního výzkumu 

je ověřit, zda a nakolik spolehlivě lze paradigma Libetova experimentu použít k psy-

chologické diagnostice, a vysvětlit doposud zjištěné souvislosti. Výzkum bude probíhat 

na základech replikačního projektu provedeného šestičlenným výzkumným týmem na 

Katedře psychologie FF UP, jehož jsou autoři příspěvku součástí. Konkrétním zámě-

rem výzkumu je pilotně použít již vytvořený software pro měření introspektivních vý-

povědí o  subjektivním časování pohybu, prozkoumat, které symptomy jím lze zachy-

tit, zjistit jeho psychometrické vlastnosti a vytvořit jednoduchou metodiku pro použi-

tí v klinické praxi.

Libetův experiment, rotating spot method, časování subjektivní události, introspekce.
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Limity pro komunikaci v kyberprostoru vyplývající ze 
specifik porozumění řeči u dětí s vývojovými poruchami

Vitásková Kateřina, Schwarzová Lucie, Mlčáková Renata, Vyhlídalová Lucie

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci

Příspěvek se zabývá analýzou limitů, které mohou souviset s komunikací dětí s vybra-

nými typy tzv. symptomatických poruch řeči v kyberprostoru. Jedná se o děti s poru-

chou autistického spektra a vývojovou dysfázií, tedy s vývojovými poruchami vázaný-

mi na neurologické obtíže ovlivňující oblast vizuální a auditivní percepce a tím i poro-

zumění řeči jak mluvené, tak psané. Zdůraznit chceme důsledky narušení pragmatické 

jazykové roviny, jelikož se jedná o rovinu významně určující výsledné porozumění in-

formacím prezentovaných právě v kyberprostoru. V příspěvku jsou prezentovány díl-

čí výstupy specifického výzkumu týmu odborníku složených ze speciálních pedagogů 

a logopedů, včetně studentů doktorských studijních programů, zaměřujících se na ob-

last diagnostiky a intervence narušené komunikační schopnosti. Využit byl jak kvali-

tativní přístup, tak metody explorační. Částečně se projekt také vztahuje k  řešení vý-

zkumného projektu GAČR.

Narušená komunikační schopnost, logopedie, symptomatické poruchy řeči, pragmatic-

ká jazyková rovina, porucha autistického spektra, vývojová dysfázie. 

IGA_PdF_2016_019 2016/2017. Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce 

hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém ná-

hledu. Hlavní řešitel: doc. Vitásková

GAČR GA 14-31457S. 2014-2016. Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami au-

tistického spektra. Hlavní řešitel: doc. Vitásková

Massive Open Online Courses - je v době big data ještě 
pravda, že jen učitel se umí přizpůsobit studentům?

Gealfow, J.A.

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity

Autor příspěvku je prezidentem spolku Nugis Finem, který se zaměřuje na inovace ve 

vzdělávání. Jedním z projektů této organizace je platforma Nostis, což je první česká 
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platformy pro hromadné otevřené online kurzy (tzv. MOOCy, z anglického Massive 

Open Online Courses ). Příspěvek bude zamyšlením se nad nejčastějším argumentem 

proti e-learningovému vzdělávání obecně - že se nedokáže přizpůsobit potřebám kon-

krétního studenta, že je to one-size-fits-all řešení. Příspěvek bude prezentovat výsled-

ky platformy Nostis co do studijních výsledků a demografie studentů. Dále ale předsta-

ví plánovaný systém individualizace reakcí na konkrétního studenta, jeho studijní cho-

vání, návyky a výsledky. Jeho obsahem bude zamyšlení, jak nejlépe sbírat data a pak je 

co nejefektivněji používat pro další vzdělávání studentů a kvalifikační rozvoj pedagogů.

MOOC, e-learning, big data, data analysis.

Methamphetamine  consumption and problematic use of 
online video games coexistence  - prestudy for treatment 
and aftercare efficacy research

Grepl, V.

Doktorandský program Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Aims : Methamphetamine use as well as use of video games is frequent among po-

pulation of young people in countries of EU especialy in Czech Republic. The purpo-

se of this research was to study experience, opinions and attitudes of abstaining am-

phetamine users to links between the problematic use of video games (PVG) and the 

addictive consumption of methamphetamine (SUD) at adolescence in Czech Republic. 

Problematic use of video games in coexistence with substance use disorder is a pheno-

menon that could significantly influences the course and treatment of substance addic-

tion especially in the selection of strategy for the aftercare period. Methods : Research 

data were obtained in the semi-structured interviews with four amphetamine ex-users 

during their substance use disorder treatment in the long term residential therapeu-

tic community and were processed by using Interpretative Phenomenological Analysis 

(IPA).   Results : Findings confirmed that problematic gaming is according to abstai-

ning methamphetamine users the most common among addictive players who play 

multiplayer online games. Substance use disorder gamers were characterised by re-

spondent as depressive (co)users, suffering loneliness, social anxiety and low self-es-

teem. Together with general determinants of abstinence violation leaded higher fre-

quency of problematic use of video games to uncontrolled relapse with negative im-

pact to resumption of addiction treatment. Conclusions : In contrast to some earlier re-

search it appears that multiple online gaming could be in specific cases associated with 
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substance use disorder treatment problems.  The findings encourage further explorati-

on in two directions. Follow research should pay an attention to study influence of pro-

blematic use of video games to efficacy of relapse prevention programs which are usua-

lly integral part of aftercare period and also pay attention to study the role of metham-

phetamine use in addictive use of online video gaming.

Problematic use of video multiplayer online games, substance use disorder treatment, 

relapse prevention, methamphetamine use, low self-esteem.

Motívy k učeniu a self – efficacy ako prediktory školskej 
úspešnosti

Foglová, L., Tomšik, R.

Katedra Pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Príspevok sa zameriava na konštrukty motívov k učeniu, konkrétne na hĺbkový a po-

vrchový motív k učeniu a konštrukt akademickej self - efficacy vo vzťahu k školskej 

úspešnosti stredoškolákov. Príspevok je konštruovaný do úvodného teoretickým ná-

hľadu motívov k učeniu a self - efficacy z pohľadu viacerých zahraničných odborníkov 

pričom východiskom je výskumné overenie vzťahu medzi povrchovým a hĺbkovým mo-

tívom k učeniu a školskej úspešnosti na strane študentov a vzťahu medzi self – efficacy 

a školskou úspešnosťou na strane študentov a v neposlednom rade vzťahu medzi mo-

tívmi k učeniu sa a výškou self – efficacy u študentov, kde sme dospeli k záveru, že me-

dzi prezentovanými premennými je štatisticky významný vzťah.

Motív, učenie, školská úspešnosť, študent, hĺbkový, povrchový.

Národní výzkum kyberšikany učitelů

Kopecký, K., Szotkowski, R.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP

V posledních letech se stále více objevují případy, ve kterých se terčem jednorázo-

vého či opakovaného kybernetického útoku stal učitel. Případy agresivního chování 

dětí (ale také dospělých – rodičů) k učitelům potvrzují výzkumy realizované v Evropě, 

USA a dalších zemích světa. Výjimkou není ani Česká republika – Česká školní inspek-

ce i další instituce opakovaně upozorňují na to, že se učitelé českých škol pravidelně 
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stávají oběťmi verbální či fyzické agrese – a to jak ve školním prostředí, tak i mimo něj. 

S masivním rozšířením mobilních telefonů a internetových služeb pak došlo k nárůstu 

jednorázových či opakovaných kybernetických incidentů, ve kterých se oběťmi online 

agrese stala právě osoba učitele. Cílem výzkumu bylo především zmapovat, jak moc je 

kyberšikana učitelů v České republice rozšířena, jaké formy útoků na učitele převlá-

dají, jak dlouho trvají, jaký mají na učitele dopad, jak učitelé krizové situace řeší, kdo 

jsou pachateli útoků, zda se daří je úspěšně odhalovat a jakým způsobem jsou násled-

ně potrestáni.

Národní výzkum kyberšikany učitelů byl zrealizován Centrem prevence rizikové virtu-

ální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za podpory ge-

nerálního partnera projektu E-Bezpečí společnosti O2 Czech Republic a firmy Seznam.

cz.o

Networking a sociálny šport v boji za zdravý životný štýl

Tomanová Čergeťová, I., Holík A.

MMT Consulting, s.r.o.

Sociálne siete a médiá dokážu v dnešnej dobe intenzívne podporovať amatérsku špor-

tovú komunitu. V našej štúdii sa zaoberáme networkingom v sociálnom športe ako špe-

cifickým typom sociálnej opory, ktorá podnecuje u osôb trpiacich nadváhou a obezitou 

internalizáciu motívov vedúcich k aktívnemu životnému štýlu. Posledné roky sú spoje-

né s epidemiologickým šírením obezity v ľudskej populácii. Prepojenie ľudí, ktorí majú 

záujem o športovanie a boj proti obezite, prostredníctvom sociálnych sietí pomáha vy-

užívať sociálnu oporu ako jeden z najdôležitejších pozitívnych faktorov modifikujúcich 

životnú pohodu a kvalitu života. Sociálny šport sa preto stáva novodobým fenoménom, 

ktorého pozitívny dopad je pre ľudí s nízkym sebavedomím a pocitmi menejcennosti 

veľmi pozitívny a rozsiahly. Zároveň fyzická aktivita spojená s realizáciou sociálneho 

športu prispieva z hľadiska sebadeterminačnej teórie k prežívaniu pocitu šťastia a sub-

jektívnej vitality, ktoré vedú k zlepšeniu kvality života ľudí a spoločnosti.

Networking, sociálny šport, sociálna opora, sebadeterminácia, motivácia. 
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Normativní vodítka Bentonova vizuálního retenčního 
testu pro českou populaci

Obereignerů, R.

Katedra psychologie FF UP

Druhé české přepracované vydání původní páté edice Bentonova vizuálního retenční-

ho testu reflektuje potřeby odborníků z řad klinických psychologů a neuropsychologů 

a přináší obohacení testu výsledky českého normativního souboru (n = 210) a přehled 

výkonů pacientů v šesti neurologických diagnostických okruzích: Alzheimerova nemoc 

(n = 26), Parkinsonova nemoc (n = 64), parkinsonský syndrom (n = 66), mírný kogni-

tivní deficit (n = 52), cévní mozková příhoda (n = 30) a epilepsie (n = 29). Diagnostika 

deficitů v oblasti vizuální paměti, prostorové percepce a konstrukčních schopností pa-

tří k obvyklým postupům neuropsychologických vyšetření. Normativní data české po-

pulace mohou posloužit jako významné vodítko v každodenní diagnostické praxi.

Bentonův vizuální retenční test, BVRT, neuropsychologie, psychodiagnostika.

Psychologický výzkum ve vybraných společensky potřebných oblastech.

(IGA_FF_2015_022)

Nutnost ochrany soukromí aneb zničující dopad 
internetu při tragických událostech na rodinu 
a pozůstalé

Vlášková, L. 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Oddělení psychologických služeb  

Cílem příspěvku je sdělit poznatky z praxe o tom, jaký je zraňující dopad na psychiku 

rodiny a pozůstalých po obětech trestných činů, tragických událostech a mimořádných 

neštěstích, pokud jsou informace o události zveřejňovány na sociálních sítích a zpra-

vodajských portálech na internetu zejména bezprostředně po vzniklé situaci. Žijeme 

v době, kdy je velmi snadné cokoli zdokumentovat, natočit, vyfotit, poslat, uveřejnit na 

sociální sítě nebo jak rychle pracují média ve vztahu k tragickým událostem, které uka-

zují neštěstí člověka. Často se stává, že se na internetu objeví fotografie z místa tragédie 

mnohem dříve, než je o ní vyrozuměna rodina, které se daná situace týká a výjimkou 

není ani fakt, že právě na internetu se dotyční o události dozvědí, a začínají pátrat, co 
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se stalo. Příspěvek přiblíží prožívání zasažených osob, které si čtou na internetu příběh 

a komentáře různých uživatelů na situaci, která je osobně tragicky zasáhla. Uveřejněná 

sdělení mohou, ale nemusí být v souladu s realitou, ale hlavně je zraňující fakt, že se 

odhalují podrobnosti z jejich soukromé oblasti, kolikrát až v intimních detailech, které 

se poté podílejí prostřednictvím internetu na sekundární viktimizaci. Následně je kom-

plikovanější jak krizová intervence ze strany policie, tak případné další navazující tera-

peutická a poradenská činnost. 

Tragédie, trestná činnost, mimořádné situace, pozůstalí, zveřejněné citlivé informace, 

psychické reakce, zranitelnost, policie. 

Omezená zevní stimulace a prožívaná životní 
smysluplnost, všímavost, sebehodnocení 
a psychopatologická indukce

Malůš, M.1, Kupka, M.2

Katedra psychologie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika1,  

Katedra psychologie, FF UP, Olomouc, Česká republika2

 

Cílem studie bylo posouzení vlivu celkového kontextu modifikované varianty Chamber 

REST (Terapie tmou) na smysluplnost, všímavost, sebehodnocení a psychopatologic-

ké projevy. Výzkumný soubor tvořilo 37 klientů Beskydského rehabilitačního centra 

v Čeladné, kteří na základě vlastního rozhodnutí absolvovali týdenní pobyt typu cham-

ber REST v prostředí s omezenou/sníženou zevní stimulací (restricted/reduced envi-

ronmental stimulation). Věkové rozpětí participantů bylo 25 až 84 let (M = 45,86; SD 

= 13,16). Soubor sestával ze 17 žen a 20 mužů. Respondenti byli vybráni prostřednic-

tvím příležitostného výběru. Z hlediska vzdělání byly v souboru zaznamenány následu-

jící četnosti: základní vzdělání 0x, středoškolské vzdělání 14x a vysokoškolské vzdělá-

ní 23x. Z hlediska zaměstnání byli 3 respondenti v důchodu, zbylých 34 jedinců bylo 

pracujících. Všichni probandi, kteří se dobrovolně a na vlastní náklady zúčastnili vý-

zkumu, podstoupili z organizačního hlediska stejnou proceduru. Jednalo se o sedmi-

denní pobyt v prostřední chamber REST ve variantě komerčně nabízené jako „terapie 

tmou“ (absolutní tma, ticho a samota). Účastníci výzkumu uvedli a svým podpisem po-

tvrdili, že v současnosti nevykazují žádné výrazné psychopatologické reakce, neužíva-

jí psychofarmaka, nepociťují ani větší fyzické obtíže (akutní onemocnění, krvácivé sta-

vy aj.) a výzkumné studie se účastní dobrovolně a bez nároku na odměnu. V průběhu 
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týdne byli účastníci-klienti denně ve své zkušenosti doprovázeni opatrovníkem-psy-

chologem, se kterým mohli hovořit o tom, co pro ně bylo aktuální. Týden před absol-

vováním procedury každý participant studie vyplnil následující diagnostické metody: 

Existenční škálu, Dotazník pěti aspektů všímavosti, Rosenbergovu škálu sebehodnoce-

ní a SCL-90. Po absolvování procedury s časovým odstupem tří týdnů jim byly k opě-

tovné administraci předloženy stejné testové metody. Získaná data byla vyhodnoce-

na pomocí programu SPSS. Normalita rozdělní dat byla ověřena Shapiro-Wilkovým 

testem. Efekt experimentálních podmínek byl posuzován pomocí párového t-testu 

nebo Wilcoxonova párového testu s ohledem na výsledky posouzení normality roz-

ložení dat. Zkreslení vzniklé v důsledku mnohonásobného testování bylo korigováno 

Bonferroniho metodou. U zkoumané týdenní modifikace chamber REST byly v rám-

ci test-retestové studie prokázány signifikantní rozdíly na všech sledovaných škálách. 

Většina z nich zůstala signifikantní i po provedení Bonferroniho korekce. Konkrétně 

byly u sledovaných osob naměřeny následující změny: zvýšení prožívané životní smy-

sluplnosti, nárůst všímavosti a nárůst sebehodnocení. Dále bylo zjištěno, že u jedinců 

nedošlo k psychopatologické indukci. Naopak byl u subjektů prokázán statisticky vý-

znamný pokles psychopatologických projevů měřených dotazníkem SCL-90. Vzhledem 

k pohlaví či vzdělání nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly.

Omezená zevní stimulace, smysluplnost, všímavost, sebeúcta, psychopatologie.

SGS10/FF/2016-2017 Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických pro-

ces? v podmínkách Chamber REST II

Percepčně-kognitivní uchopení Rorschachova testu 
v souvislosti s psychofyziologií

Fryštacká, K.

Katedra psychologie FF UP

V tomto článku se zabýváme psychofyziologickými aspekty Rorschachova testu. Tato 

empirická studie je pojata jako kvantitativní korelační studie, jejímž cílem je nalézt 

vztahy či souvislosti mezi výsledky Rorschachova testu a psychofyziologickým proží-

váním jedince. Psychologická data jsme získali pomocí Rorschachovy metody (ROR), 

hodnoceno CS a biologická data pomocí elektrokardiografie (EKG) a elektrodermál-

ní aktivity (EDA). Výzkumu se zúčastnili studenti Univerzity Palackého v Olomouci 

napříč všemi fakultami. Výsledky studie ukazují souvislosti mezi interpretací 
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percepčně-kognitivního procesu hodnoceného strukturálním souhrnem v ROR a bio-

logickými daty. Ukazuje se, že kardiovaskulární aktivita se snižuje při lokalizaci cel-

ku (W) indikující vložené úsilí. Z hlediska hodnocení EDA se hladina kožní vodivos-

ti snižuje při lokalizaci bílého prostoru (S) značícího nekonvenční myšlení nebo ne-

gativismus, aktivuje se ipsilaterální systém EDA, který je stěžejní pro emocionální zá-

těž. Naopak lokalizace obvyklých detailů (D) vede ke zvýšení kožní vodivosti a zapoje-

ní kontralaterálního systému kognitivního náboje. Přínos těchto měření vidíme v ak-

tuálnosti psychofyziologických studií a v rozšířenosti projektivní techniky, kterou zde 

využíváme.

Psychofyziologie, elektrokardiografie, elektrodermální aktivita, Rorschachova metoda, 

percepčně-kognitivní proces.

Proč (NE)potřebují děti digitální technologie? Digitální 
technologie ve vzdělávání na prvním stupni ZŠ

Odstrčilová, T. 

Psychologická poradna Albrechtice

Příspěvek přináší především otázky, které se vztahují k užívání digitálních technolo-

gií dětmi v předškolním, resp. mladším školním věku. MŠMT vytvořilo strategii digi-

tálního vzdělávání „čím dříve tím lépe“ a doporučuje užívání moderních technologií již 

v mateřských školách. Jaký je postoj k užívání digitálních technologií v různýc formách 

vzdělávání. Budou představeny různé formy vzdělávání a více se zaměříme na domá-

cí vzdělávání, resp. domácí komunitní vzdělávání. Představen bude příklad domácího 

komunitního vzdělávání v lesní škole, nikoliv však jako odpověď na otázku užívání di-

gitálních technologií ve vzdělávání, ale jako námět k diskuzi. Do řad psychologů smě-

řují otázky „správné míry“ a způsobu užívání digitálních technologií ve vzdělávání. Jak 

nalézt odpovědi a především, co s nimi?

Digitální technologie, vzdělávání, předškolní věk, domácí vzdělávání.
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Proč hrajeme

Hornofová, L., Zavřel, M.

Proč vlastně dnešní hráči počítačových her a videoher tráví tolik času svým koníčkem? 

Co jim hry dávají a jak je vnímají? Kam se hry, jakožto mimořádně progresívní odvětví 

moderního zábavního průmyslu, posunuly za poslední roky? Od srdce vám o tom po-

vykládá dvojice herních producentů, kteří jsou zároveň sami vášnivými hráči. 

Počítačové hry, herní chování, hráči.

Představení České asociace doktorandek a doktorandů

Dvořák, L. 

Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s.

Rádi bychom představili Českou asociaci doktorandek a doktorandů, z. s. Cílem spol-

ku je zlepšovat kvalitu a podmínky doktorského studia v ČR, vytvořit prostor pro sdíle-

ní zkušeností studujících napříč obory i v rámci jednotlivých disciplín, zvyšovat infor-

movanost doktorandek a doktorandů o studijních a profesních příležitostech a pomá-

hat studujícím zlepšovat vlastní odborné dovednosti.  Více informací o asociaci najde-

te na: http://doktorandivcr.cz/

Doktorské studium, doktorandi. 

Psychiatrická symptomatologie u osob v léčbě ze 
závislosti na návykových látkách (předběžné výsledky 
studie Evaluace léčby závislosti)

Orlíková, B.

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého

Předběžné výsledky studie Evaluace léčby závislostí, kterou provádí Národní ústav du-

ševního zdraví (Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí), která 

probíhá v zařízeních pro léčbu závislostí v ČR. Autorka sdělení je zároveň PhD student-

kou oboru Klinická psychologie na Katedře psychologie FF UPOL a uvedená studie 

je zároveň jejím výzkumným záměrem v rámci PhD studia.   Jedná se o prospektivní 
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kohortovou studii porovnávající profil klientů/pacientů a výsledky intervencí v 5 typech 

zařízení (nízkoprahové kontaktní centrum, ambulantní program, substituční léčbu, po-

bytovou léčbu v psychiatrické nemocnici a pobytovou léčbu v terapeutické komunitě) 

na celkovém vzorku 200 respondentů. Údaje jsou sbírány v rámci strukturovaných roz-

hovorů s pacienty (základní rozhovor a follow-up vyšetření po 3 měsících a po 1 roce). 

Jsou využity standardizované nástroje zaměřené na závažnost závislostní problemati-

ky a screeningové metody zaměřené na další psychiatrickou symptomatologii a historii 

kontaktu s psychiatrickými službami. Velký podíl respondentů vykazuje další závažné 

psychické potíže, které nejsou vždy v rámci léčby závislosti ošetřeny. Výsledky studie 

by měly napomoci lepšímu pochopení potíží, s nimiž klienti/pacienti v léčbě závislostí 

potýkají a podpořit lepší spolupráci jednotlivých zařízení, které se věnují klientům/pa-

cientům užívajícím návykové látky.    

Návykové látky, závislost, léčba závislosti, psychiatrická komorbidita, duální diagnóza.

Toto sdělení je výsledkem badatelské činnosti podporované projektem číslo LO1611 za 

finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I.

Psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování postojů 
u žáků

Kundrát, J.

Katedra psychologie FF UP

V příspěvku budeme prezentovat průběžné výsledky z výzkumu zaměřeného na využití 

psychologické vzdálenosti jako nástroje pro zjišťování postojů u žáků základních škol. 

Psychologická vzdálenost je konstrukt z oblasti sociální psychologie, který je ústřed-

ním pojmem teorie úrovně interpretace. Psychologicky blízké informace, pojmy, objek-

ty a vztahy jsou oproti psychologicky vzdáleným skutečnostem mentálně reprezentová-

ny odlišně. Na základě metody projekce psychologické vzdálenosti do grafického ma-

teriálu, implikujícího blízkost a vzdálenost prostřednictvím lineární perspektivy, ma-

pujeme postoje k pojmům související se školní docházkou u žáků druhých stupňů zá-

kladních škol. Výzkum využívá kombinovanou kvalitativní a kvantitativní metodolo-

gii. Výsledky od 100 žáků ze základních škol v Moravskoslezském kraji napovídají exis-

tenci vztahu mezi psychologickou vzdáleností a kvalitami dimenzí postojů (kognitivní, 

emocionální a behaviorální). 
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V budoucnosti by mohl vyvinutý nástroj sloužit jako metoda pro rychlé mapování po-

stojů u žáků. Příspěvek je součástí výstupů autorovy dizertační práce.

Psychologická vzdálenost, postoje, teorie úrovně interpretace, základní škola.

IGA _FF_2016_018, SPP 31/432102511

Psychologie a internet: online metody, výzkum dětí 
a online rizik

Blok1: Využití sběru dat na internetu ve výzkumu: teorie a praxe

Šmahel, D., Dědková, L.

Masarykova univerzita Brno

Interdisciplinary research team on internet and society (irtis.fss.muni.cz), Institut pro 

výzkum dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity

V příspěvku se zaměříme na možnosti využití internetu jako nástroje zkoumání. Cílem 

bloku je předat studentům znalosti ohledně online výzkumu, které mohou použít ve 

svých bakalářských, diplomových, či dizertačních pracích. Představíme základní meto-

dy kvantitativního a kvalitativního online výzkumu. Budeme diskutovat otázky a úska-

lí výběru vzorku a reprezentativity online. Budeme se věnovat praktickým aspektům 

online výzkumu, ukážeme jako příklad výzkum realizovaný ve spolupráci s antiviro-

vou firmou ESET.

Blok 2: Výzkum dětí a online rizik: kyberšikana, interakce s cizími lidmi, 
online závislosti a rizikové komunity

Macháčková, H., Dědková, L.

Masarykova univerzita Brno

Interdisciplinary research team on internet and society (irtis.fss.muni.cz), Institut pro 

výzkum dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity

Příspěvek se bude týkat oblasti výzkumu dětí a online rizik. Na obecné rovině bude 

představena role internetu a digitálních technologií v psychosociálním vývoji dětí a 

dospívajících. Představena budou vybraná online rizika, například kyberšikana, in-

terakce s neznámými lidmi z internetu, online závislost, či rizikové online komunity 
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(především se zaměřením na komunity lidí s poruchou příjmu potravy). K dokreslení 

daných jevů budou využita data pocházející z mezinárodních projektů, např. EU Kids 

Online, i data sebraná v České a Slovenské republice.

Replikovatelnost psychologického výzkumu: možnosti 
využití internetu pro její zkoumání a zvyšování

Vranka, M.

Katedra marketingové komunikace a PR, FSV UK

O problémech s nízkou replikovatelností a důvěryhodností výsledků psychologických 

výzkumů se otevřeně mluví teprve několik let. Důvodem není, že tyto problémy dříve 

neexistovaly, ale spíše, že až rozvoj internetu a výpočetních technologií umožnily vý-

zkumníkům o těchto problémech efektivně komunikovat a hledat jejich praktická řeše-

ní. Příspěvek na konkrétních příkladech dokumentuje úlohu open-access žurnálů, so-

ciálních sítí, masivních on-line kurzů, nových webových platforem a dalších nástrojů 

v průběhu takzvané „replikační krize“ v psychologii a při jejím překonávání. Na příkla-

du vlastní realizované empirické studie je následně ukázáno, jak vypadá praktická ap-

likace řady nástrojů a doporučení pro zvýšení replikovatelnosti a důvěryhodnosti vý-

sledků výzkumů – od před-registrace, přes náhodný výběr stimulů až po sběr velkých 

souborů účastníků, umožnění jedině díky internetu.

Replikační krize, metodologický terorismus, před-registrace, náhodný výběr stimulů, 

stupně volnosti výzkumníka.

Sexuální výchova digitálně

Sadková, T.

Katedra psychologie FF UP

Aktuální nástup masivního užívání digitálních technologií se odráží i ve vzdělávání, 

resp. v metodách a pomůckách, které jsou pro vzdělávání využívány. Sexuální výcho-

va do oblasti vzdělávání patří a to jak do oblasti formálního, tak neformálního vzdělá-

vání. Využití digitálních technologií v sexuální výchově je novým směrem v praktické 

výuce a ještě novějším směrem ve výzkumu. Příspěvek obsahuje přehled zahraničního 

a českého přístupu k digitální sexuální výchově v teorii vzdělávání (včetně relevantních 



50

pokynů MŠMT), v praxi  i ve výzkumu a shrnuje výhody, nevýhody a případný neuži-

tý potenciál v této oblasti.

Sexuální výchova, digitální vzdělávání, ICT.

Studentská grantová soutěž IGA_FF_2016_018 - Psychologický výzkum ve vybraných 

oblastech pedagogické a klinické psychologie.

Sociálna inteligencia jako prediktor self-esteem 
u adolescentov

Tomšik, R., Lörinczová, E.

Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Sociálna inteligencia je multidimenzionálny konštrukt, ktorý ľudia používajú na 

riešenie každodenných situácií. Ako potvrdzujú predchádzajúce štúdie (Maltesea, et 

al., 2012), sociálna inteligencia sa podieľa na spôsobe, akým jednotlivci vnímajú svoje 

sebavedomie. Sociálne inteligentní jedinci sú schopní riešiť každodenné problémy 

pomocou vhodných stratégií, čo posilňuje ich pozitívne sebahodnotenie. Štúdia má 

za cieľ identifikovať rozdiel v miere sociálnej inteligencie u adolescentov vzhľadom 

na mieru sebahodnotenia. Výskum bol realizovaný na vzorke 399 adolescentov 

vo veku od 14 rokov. Sebahodnotenie bolo mapované pomocou Rosenbergovej 

škály sebahodnotenia (Rosenberg, 1965), kým sociálna inteligencia bola zisťovaná 

pomocou Škály sociálnej inteligencie založenej na modeli s tromi komponentmi: 

spracovanie sociálnych informácii, sociálne spôsobilosti, sociálna vnímavosť (Silver, 

Martinussen, Dahl, 2001). Výsledky štúdie poukazujú na signifikantný rozdiel medzi 

adolescentmi s vysokým a nízkym sebahodnotením v miere sociálnej inteligencie. 

Štúdia zároveň identifikuje interpohlavné rozdiely v sociálnej inteligencii vzhľadom 

na mieru sebahodnotenia, konkrétne chlapci prejavili signifikantný rozdiel v  sociálnej 

inteligencii vzhľadom na mieru sebahodnotenia, kým u dievčat bol tento rozdiel 

nevýznamný.

Sociálna inteligencia, sebahodnotenie, self-esteem, adolescencia.
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Subjektívna pohoda u ľudí s rôznym socioekonomickým 
a sociometrickým statusom

Babjáková, J., Hruščová, E., Adamkovič, M., Šablatúrová, N., Kravcová, M.

Prešovská univerzita v Prešove

Mnoho obyvateľov Slovenska sa v súčasnosti nachádza v neľahkej životnej situácii 

spojenej s nízkym príjmom. Naproti tomu časť obyvateľstva netrápia tieto ťažkosti. 

Predkladaný príspevok sa zaoberá skúmaním subjektívnej pohody vzhľadom na so-

cioekonomický a sociometrický status. Cieľom štúdie bolo overiť subjektívnu poho-

du u ľudí s rôznym socioekonomickým a sociometrickým statusom. Zároveň cieľom 

štúdie bolo objasniť do akej miery subjektívne vnímaný socioekonomický a sociomet-

rický status predikuje subjektívnu pohodu. Výskumný súbor pozostával zo 191 respon-

dentov (73 mužov a 118 žien) vo veku M=24.47 (SD=5.57). Testová batéria pozostáva-

la z niekoľkých štandardizovaných nástrojov: Škála emocionálnej habituálnej subjek-

tívnej pohody, Škála subjektívneho sociálneho statusu, vybrané položky z EU SILC.

Získané údaje boli spracované v štatistickom programe SPSS 21. V práci sú výsledky 

výpočtov ďalej analyzované a možné vysvetlenia sú ponúknuté v diskusii.

Socioekonomický status, sociometrický status, subjektívna pohoda.

Telecancelling a telepractice v logopedii a speciální 
pedagogice – diskuse etických a demografických aspektů 
a vazba na emancipované formy intervence

Vitásková, K., Tabachová, J.

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci

Příspěvek se zaměřuje na diskusi aktuálních trendů telecancelling a telepractice 

a jejich uplatnění v logopedii a speciální pedagogice. Diskutovány jsou některé etické, 

demografické, ale i technické a ekonomické aspekty a vazba na interdisciplinární spo-

lupráci mezi odborníky (včetně pedagogů v kontextu tzv. podpůrných opatření) a rodi-

či v komparaci se zahraničními trendy a zkušenostmi a ve smyslu využití v realizaci mo-

derní, emancipované formy intervence, ve které rodič zaujímá hlavní roli jak při rozho-

dování, tak v zajištění kvality průběhu terapie. V příspěvku jsou částečně prezentovány 
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dílčí výstupy specifického výzkumu týmu odborníku složených ze speciálních pedago-

gů a logopedů, včetně studentů doktorských studijních programů, zaměřujících se na 

oblast diagnostiky a intervence narušené komunikační schopnosti.

Narušená komunikační schopnost, logopedie, symptomatické poruchy řeči, pragmatic-

ká jazyková rovina, porucha autistického spektra, vývojová dysfázie.

IGA_PdF_2016_019 2016/2017. Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce 

hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém ná-

hledu. Hlavní řešitel: doc. Vitásková

The changes of learning habits in the time of internet  
- advantages and threats

Kuruliszwili, S.

Nowadays we are facing the problems of high level of complexity of the world we live 

in (both virtual and real) and it’s permanent and rapid change. Major influence on al-

most all life activities are made by new technologies (ICT). ICT impacts all domains of 

our life and changes our habits. It also affects the education.

The presentation will rise a couple of fundamental questions related to this problems 

and will try to find answers.

What are our new learning habits? Are we different in this term? What are the threats 

of our new approaches and what are the advantages?

Author’s idea of “incidental e-learning” is a concept of new self-learning approach rela-

ted to new behavioural changes triggered by technology. This changes impacts people 

as individuals as well as – in consequence of it - the educational systems.

Virtuálna realita 101

Remiar, J.

Katedra psychológie FiF UK, Bratislava

Dnes je virtuálna realita, teda plne imerzné virtuálne prostredia, navodené stereosko-

pickými okuliarmi pre počítače a mobily, bežným produktom na našom trhu. Posunuli 

sme sa od doby kedy sme hovorili o jej príchode k dobe kedy riešime konsekvencie jej 

existencie v masovej populácii. Ako toto nové a dynamické médium funguje? Aké má 
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úskalia? Ako vzniklo a ako sa využíva v psychológii? Ako mení smerovanie technologic-

kého priemyslu a tým aj nás, jeho užívateľov. Ako ho správne použiť? A čo jeho malá 

sestra augmentovaná (rozšírená) realita?

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na 
srdeční variabilitu u mladých lidí
Ekrtová, T.1, Škrda, D.1, Vavřina, Z.1, Jarkuliš, V.1, Vavříková, M.1,Švorc, P., Jr.1 , 

Malůš, M.1 

Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR1

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR2

Úvod. Cílem studie bylo zjistit vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací 

(chamber REST) na variabilitu srdeční frekvence u mladých lidí a odhalit tak nové po-

znatky o fungování autonomního nervového systému a jeho vlivu na kardiovaskulár-

ní systém. Tato metoda spočívá v dlouhodobém pobytu v dobrovolné izolaci od většiny 

každodenních zevních podnětů a dosud byla zkoumána převážně z psychologické per-

spektivy.    Metodika. Hodnocení probíhalo u 14 studentů (věk 19-26 let), umístněných 

na 96 hodin do speciálně upravené temné místnosti, která poskytovala pohodlí a tiché 

prostředí. Každý proband byl umístěn samostatně a dostával jídlo a pití podle své po-

třeby. Současně nebylo participantům dovoleno mít s sebou zdroje světla, ukazatele 

času ani jiná elektronická zařízení. Měření variability srdeční frekvence probíhalo vždy 

den před nástupem na pobyt, v den ukončení pobytu (cca 30 minut po výstupu z pro-

středí chamber REST ) a následně čtvrtý a sedmý den po pobytu. Pro měření byl použit 

ortostatický test. Byly hodnoceny parametry power LF, power HF a LF/HF.  Výsledky. 

Výsledky Power HF ukazují statisticky významný rozdíl mezi prvním a druhým měře-

ním v horizontální poloze (p ≤ 0,05). Rozdíl je viditelný také v následujících měřeních. 

Nesignifikantní je naměřený poměr LF/HF, který ukazuje aktivační a inhibiční vliv ve-

getativního nervového systému během ortostatického testu. Závěr . Následkem poby-

tu v prostředí s omezenou zevní stimulací v délce 96 hodin došlo k poklesu tepové fre-

kvence, pravděpodobně v závislosti na zvýšené aktivaci parasympatiku. Nízká tepová 

frekvence je prokazatelně spojena s nižším kardiovaskulárním rizikem, proto považu-

jeme snížení tepové frekvence za žádoucí.

Variabilita srdeční frekvence, chamber REST, omezená zevní stimulace, experimen-

tální studie.
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Práce byla podpořena grantem No. SGS10/FF/2016-2017 Experimentální studie ko-

gnitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách Chamber REST II

Využití posterů jako aktivizující metody při výuce peda-
gogické psychologie: kombinované studium

Bartošová, K., Mareš. J.

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Tvorba posterů a jejich využití k předávání vědeckých výsledků je dnes již standartním 

způsobem komunikace mezi odbornou veřejností. Postery jsou také využívány jako vý-

uková metoda od 80. let 20 století (Chute, Bank, 1983; Rosenberg, Blount, 1988; Gore, 

Camp, 1987; Baird, 1991; Sorensen, Boland, 1991; Fowles, 1992 a další.) Na Katedře 

psychologie PedF MU je této metody systematicky využíváno od roku 2008, kdy byla 

tvorba a prezentace posteru zařazena do výuky pedagogické psychologie a psychologie 

ve školní praxi.  Příspěvek nabízí teoretické zakotvení práce s postery a popisuje vyu-

žití této metody u specifické skupiny kombinovaných studentů učitelství i s uvedením 

konkrétních příkladů.

Výuka psychologie, postery.

Vzťah kariérnych kompetencií a rozhodovania o voľbe 
štúdia a povolania

Magáčová Žilková, I., Vendel, Š., Gondová, K.

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Cieľom výskumu bolo zistiť, či existuje vzťah medzi kariérnymi kompetenciami a kari-

érnou nerozhodnosťou študentov a zároveň zistiť rozdiely v miere kariérnych kompe-

tencií a kariérnej nerozhodnosti z hľadiska rodu a ročníka, ktorý študenti navštevujú. 

Výskumu sa zúčastnilo 79 respondentov (38 chlapcov, 41dievčat), ktorí boli študenti 

9. ročníka základnej školy a študenti 4. ročníka gymnázia. K zberu údajov bol použitý 

Dotazník kariérnych kompetencií a Škála všeobecnej nerozhodnosti Dotazníka ťažkos-

tí pri voľbe štúdia/povolania. Získané dáta boli štatisticky spracované prostredníctvom 

korelačnej analýzy, t-testu pre dva nezávislé výbery a neparametrického testu pre dva 

nezávislé výbery. Výsledky korelačnej analýzy ukázali, že neexistuje negatívny vzťah 
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medzi kariérnymi kompetenciami (Uvažovanie o kariére, Zapájanie sa do plánovania 

kariéry, Prieskum trhu práce a Vytváranie siete kontaktov) a kariérnou nerozhodnos-

ťou študentov. Výskumne sa nám podarilo potvrdiť, že neexistuje štatisticky významný 

rozdiel v miere kariérnych kompetencií vzhľadom na rod a školský ročník. Vo výsku-

me sa potvrdilo, že medzi študentmi neexistuje štatisticky významný rozdiel v kariér-

nej nerozhodnosti vzhľadom na školský ročník. Dievčatá však preukazujú  vyššiu mie-

ru nerozhodnosti v porovnaní s chlapcami.

Kariérne kompetencie, Rozhodovanie o voľbe štúdia / povolania, Kariérna nerozhod-

nosť.

VEGA:1/0616/16 2016 – 2018 KARIÉROVÉ ROZHODOVANIA ADOLESCENTOV

Vedúci riešitelského tímu: Vendel Štefan, doc. PhDr., CSc., Filozofická fakulta PU

Wilderness therapy jako krok k sobě samotnému

Houšková, T.

Ústav speciálněpedagogických studií- PdF Univerzity Palackého v Olomouci

Příspěvek se zabývá konceptem Wilderness therapy, neboli terapie divočinou a to, ja-

kým způsobem jej můžeme využívat v práci s klientelou mladistvých ohrožených rizi-

kovým chováním. Příspěvek pojednává o  historii konceptu WT, jakým způsobem se 

vyvinul a proč je důležité mít v životě dospívajícího člověka přechodový rituál, který 

se ukrývá právě ve wilderness therapy, vedoucího člověka od technologií zpět k příro-

dě a sobě samému. 

Wilderness therapy, terapie divočinou, přechodové rituály, rizikové chování.



Anotace (řazeno abecedně)

Workshopy

Přihlašování na workshopy bude probíhat v den konání konference 
na registraci.
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Jak zkonstruovat dotazník?

Dolejš, M.

Katedra psychologie, FF UP Olomouc

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

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

způsobem kladení otázek vzhledem k cílovým populacím, s konkrétními ukázkami po-

užití různých typů otázek a škál, s možnostmi a omezeními použití internetového še-

tření, s formulací průvodního testu. Důležitým tématem bude také design a formální 

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

V rámci odborného workshopu budou i praktické úkoly a aktivity, které umožní účast-

níkům pochopit a uvědomit si nástrahy při tvorbě nástroje určeného k získávání dat 

pro výzkumné účely. Posluchači budou mít možnost nahlédnout do již vytvořených do-

tazníků, budou moc srovnat první verzi dotazníků s verzí, která je připravené k ostré-

mu testování. Položky, odpovědi, design a obsah dotazníku.

Dotazník, konstrukce.

IGA (2015, SGS – 432101921) - Identifikace rizikových osobnostních rysů a proměn-

ných vzhledem k rizikovým formám chování u českých studentů a studentek gymná-

zií ve věku 15–19 let

Limity online komunikace v souvislosti s ranými 
poruchami kontaktu

Němcová, L.

Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP, Olomouc

Interaktivní workshop, zaměřený na praktické aplikace výzkumných poznatků 

S. Porgese, týkajících se klíčové role sociálně stimulované větve vegetativního nervo-

vého systému v mezilidské komunikaci. Poruchy raného kontaktu s matkou ovlivňují 

naše biologické struktury.  Naladěný mezilidský kontakt je zásadním zdrojem bezpečí, 

umožňující zdravou seberegulaci organismu. Terapeutický vztah je podstatným fakto-

rem, umožňujícím změny v rámci terapie i poradenství. 
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Z toho následně vyplývají otázky na limity online komunikace a vlivu IT technologii 

na mezilidské vztahy. Součástí workshopu budou kazuistiky z klinické praxe autorky.

Polyvagální teorie, neurocepce, attachment, intersubjektivita, komunikace.

Proč to s těmi mobily, tablety, počítači a dalšími 
vymoženostmi často neumíme? A co na to říká příroda?

Neusar, A. 

Katedra psychologie FF UP, Olomouc

Zkuste si odpovědět upřímně na dvě otázky: 1) Nemáte někdy pocit, že vás váš mobil, 

tablet, počítači či jiná technická vymoženost tak trochu ovládá? Že to s těmi úžasnými 

technologiemi ne úplně umíte? Nevím jak vy, ale já ten pocit někdy mám. A u mnoha 

známých či klientů ještě častěji. 2) Nemáte někdy pocit, že vás pobyt v přírodě harmo-

nizuje, čistí hlavu a zklidňuje? (Poznámka pro hráče - Ano, dobrá střílečka na PC také 

dovede zklidnit.) Mne rozhodně ano, a proto chodím do přírody nebo alespoň do par-

ku nejen sám, ale i s klienty.  Během workshopu budou mít účastníci možnost něco si 

zažít a zamyslet se, jak je možné využívat vymoženosti technologií a zároveň z toho ne-

zblbnout. A tomu může pomoci třebas i pobyt v přírodě. Dotkneme se mimo jiné také 

témat, proč by děti neměly mít smartphone (hodně dlouho ideálně nejen podle wal-

dorfské pedagogiky), proč stará dobrá televize nebyla zase tak nebezpečná, proč jsou 

všichni online a co to s námi a našimi vztahy (ne)dělá, a proč stejné technologie něko-

mu škodí více a někomu jinému méně či vůbec a čím to je, že například i vidět z okna 

strom má pozitivní efekt na léčebný proces. Výzkumy. Zkušenosti. Sdílení. Těším se na 

setkání. Aleš.

Online, závislost, příroda, technologie, zvládání.



Anotace (řazeno abecedně)

Prezentace posterů
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Behaviorální a kognitivní inhibice u obsedantně-
kompulzivní poruchy ve vztahu k symptomům

Francová, A., Fajnerová, I., Motýl, J. Kosová, J., Stopková, P., Horáček, J. 

Národní ústav duševního zdraví

Schopnost inhibice odpovědi řadíme mezi exekutivní funkce, které lze definovat jako 

soubor vyšších kognitivních procesů lokalizovaných zejména do frontálně-subkor-

tikálních okruhů. Řada výzkumů nachází vztah mezi narušenou inhibicí odpovědi 

a symptomy OCD. Hlavním cílem aktuálně probíhajícího výzkumu je ověření hypoté-

zy, že větší závažnost obsesí koreluje s vyšší úrovní deficitu v oblasti kognitivní inhibi-

ce, zatímco větší závažnost kompulzí je ve vztahu s vyšším deficitem behaviorální inhi-

bice. Pojem behaviorální inhibice zahrnuje kontrolu nad chováním, jako je například 

odolávání pokušení, oddálení uspokojení a kontrola impulzů, zatímco kognitivní inhi-

bici můžeme definovat jako kontrolu nad kognitivními procesy nebo obsahy.

Výzkumnou skupinu tvoří OCD pacienti z denního stacionáře a lůžkového oddělení 

Národního ústavu duševního zdraví, kontrolní skupinu zdraví dobrovolníci. Kognitivní 

inhibice je měřena pomocí Stroopova testu, behaviorální inhibice pomocí dvou počíta-

čově administrovaných testů Go-NoGo (baterie PEBL a Inquisit)  a úloha Stop Signal 

Task (Inquisit). Pro zjišťování klinických charakteristik jsou využívány Hamiltonovy 

škály úzkosti a deprese (HAMA a HAMD), a zejména škála Y-BOCS (The Yale–Brown 

Obsessive Compulsive Scale), která posuzuje závažnost obsesí a kompulzí a jejich druh. 

Výsledky probíhající studie jsou nyní průběžně zpracovávány a pilotní data budou pre-

zentována v posterovém sdělení. V budoucnu bychom se rádi v souvislosti s dimenzio-

nálním přístupem k symptomům zaměřili také na rozdíl v deficitech v inhibici ve vzta-

hu k obsahu obsesí/kompulzí.

Obsedantně-kompulzivní porucha, behaviorální inhibice, kognitivní inhibice, inhibi-

ce odpovědi.

Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporované projektem číslo LO1611 

za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I a programového projektu 

Ministerstva zdravotnictví  ČR s reg. č. AZV 15-34524A.
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Budovanie vzťahov so zákazníkmi – Customer 
relationship management

Kovaľová, J. 

Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita 

v Prešove

Vzťah kupujúci – predávajúci je základným vzťahom v obchodnom styku, a preto je 

možné povedať, že jeden bez druhého by nemal význam. Riadenie vzťahov so zákaz-

níkmi (Customer relationship management - CRM) sa stáva čoraz dôležitejšou silou or-

ganizácii oproti konkurentom. CRM systémy sú v súčasnosti rozvíjané a implemento-

vané na báze rozvoja informačných systémov a informačných technológií, internet ne-

vynímajúc. Zároveň je  nevyhnutné upozorniť aj na problematiku psychologického kon-

textu CRM systémov. V každom zákazníkovi je potrebné vidieť jedinečného človeka, čo 

ovplyvňuje aj spôsob komunikácie s nim. V prezentovanom príspevku bola pozornosť 

sústredená na pozitívne formy správania k zákazníkom (angažované a asertívne sprá-

vanie), ako aj na negatívne formy tohto správania (manipulácia a stres). Analýza úda-

jov získaných od 161 respondentov (vekové rozpätie od 18 do 67 rokov) potvrdila zmy-

sluplnosť skúmaných atribútov správania sa k zákazníkom. Zároveň špecifikovala via-

ceré štatisticky významné súvislosti a rozdiely pri posudzovaní pôsobenia uvedených 

atribútov z hľadiska socio-demografických charakteristík zákazníkov.

CRM, zákazník, informačné systémy a technológie, obchodné správanie.

1/0909/16 – VEGA

Efektivní vyvolávání emocí: fotografie VS videa

Novák, O.

Katedra psychologie, FF UK

Abychom mohli zkoumat emocionální reakce v experimentálním prostředí, potřebu-

jeme spolehlivý standardizovaný nástroj k jejich vyvolávání. K tomuto účelu obvykle 

slouží jak fotografie s emocionálním obsahem (získané např. z IAPS – mezinárodního 

systému afektivních fotografií), tak filmové scény získané z komerčních snímků. Která 

z těchto metod dokáže vyvolat silnější afektivní reakce? 
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V experimentu se 124 probandy jsem srovnával fyziologické a prožitkové dopady na 

sledování pozitivních a negativních podnětů.

Emoce, psychofyziologie, IAPS, videa, fotografie.

GAP407/14/02889P, RVO 68081740

Hranie videohier a používanie internetu vzhľadom na 
socioekonomický status a sociodemografické premenné

Adamkovič, M., Šablatúrová, N., Hruščová, E., Babjáková, J.

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Cieľom štúdie bolo determinovať vzťah hrania videohier, respektíve používania inter-

netu a subjektívneho hodnotenia socioekonomického statusu, a tiež explorovať, či sa 

osoby líšia v hraní videohier a používaní internetu vzhľadom na rod a objektívny eko-

nomický status. Výskumný súbor tvorilo 191 respondentov (73 mužov) vo veku 16-48 

rokov (M = 24.47). Hranie videohier bolo merané prostredníctvom Game Addiction 

Scale (Lemmens, Valkenburg & Peter, 2009), používanie internetu prostredníctvom 

Internet Addiction Test (Young, 1996) a socioekonomický status (SES) pomocou The 

McArthur Scale of Subjective Social Status (Giatti et al., 2012). Bolo zistené, že SES je 

vo všeobecnosti v negatívnom vzťahu s hraním videohier (u osôb, ktoré hrajú pravi-

delne alebo príležitostne). Medzi SES a používaním internetu nebol zistený žiaden vý-

znamný vzťah. Dvojvchodovou analýzou kovariancie bolo zistené, že pri kontrolovaní 

SES (v oboch prípadoch bol signifikantným kovariátom) nebol zistený žiaden význam-

ný efekt (hlavný či interakcia) objektívneho ekonomického statusu a rodu na hranie vi-

deohier. Najvyššie hodnoty používania internetu vykazovali študujúci muži, najnižšie 

zas pracujúce ženy.

Hranie videohier, používanie internetu, socioekonomický status.

Príspevok vznikol za podpory grantu APVV-15-0404.
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Jungova typológia v kontexte preferencie on-line 
produktu v oblasti cestovného ruchu

Lorincová, T.

Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita 

v Prešove

Príspevok sa zaoberá komparáciou osobnosti spotrebiteľa v kontexte Jungovej typoló-

gie vzhľadom na preferenciu on-line produktov v oblasti cestovného ruchu. Výskumnú 

vzorku tvorilo 100 respondentov vo veku od 20 do 59 rokov (M= 35,47 a SD= 1,35). 

Výskumná vzorka pozostávala zo 41 mužov a 59 žien; 58 identifikovaných extrovertov 

a 42 identifikovaných introvertov. Na výskumné účely boli vytvorené dve krátke on- 

line metodiky, pričom prvá metodika bola zameraná na mapovanie Jungovej typológie 

v podobe sémantického diferenciálu a druhá metodika zisťovala preferenciu jednotli-

vých on-line produktov v oblasti cestovného ruchu (aktívny, dobrodružný, oddychový 

a duchovný typ on-line produktu cestovného ruchu). Výskumné výsledky sú prezento-

vané a interpretované v predkladanom príspevku vzhľadom na komparáciu Jungovej 

typológie a rodových rozdieloch v kontexte preferencie on- line produktu v cestovnom 

ruchu.

Jungova typológia, preferovaný on- line produkt, cestovný ruch.

1/0909/16 – VEGA.

Kognitivní prediktory neurodegenerativních onemocnění

Červenková, M. 

Národní ústav duševního zdraví

Studie zdravého stárnutí v čase poukazují na věkem podmíněný pokles kognitivní vý-

konnosti s různou variabilitou napříč jednotlivými psychickými funkcemi, který se 

u každého jedince může lišit. Vedle behaviorální složky měřené psychologickými me-

todami se sledují i neuroanatomické parametry mozku. Trendem v oblasti výzkumu 

zdravého stárnutí se jeví kombinace obou přístupů, tedy dlouhodobého sledování ko-

gnitivní výkonnosti spolu s informacemi získanými prostřednictvím zobrazovacích me-

tod, případně dalších biomarkerů či psychosociálních charakteristik. Cílem předlože-

ného materiálu je představení dlouhodobého sledování kognitivního výkonu u starších 



64

osob v čase a zavedení nových pojmů (stabilní senioři/SuperAgers a senioři v riziku 

neurodegenerativního onemocnění/Decliners), které v souvislosti s dlouhodobým sle-

dováním vznikají. Dále příspěvek poskytne přehledné informace týkající se způsobu re-

alizace dlouhodobé studie v České republice.

Dlouhodobé sledování, kognitivní výkon, stárnutí.

GAČR  16/01781S.

Konštruktový aspekt validity revidovanej verzie Testu na 
zisťovanie štruktúry všeobecných záujmov (AISTR)

Hudáková, M., Sollár, T. 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav 

aplikovanej psychológie

Cieľom štúdie bolo overenie validity slovenskej revidovanej verzie Testu na zisťova-

nie štruktúry všeobecných záujmov (AISTR- Allgemeiner Interessen-Struktur-Test-

revidierte Fassung) od autorov Edera a Bergmanna (1999). AISTR je diferenciačný test 

na identifikovanie vzdelávacích alebo kariérových záujmov na základe Hollandovej 

teórie. Konštruktovú validitu nástroja AISTR sme zisťovali prostredníctvom overenia 

Hollandovho postulátu o kruhovom usporiadaní kariérových záujmov v rámci hexagó-

nu. Štrukturálny model záujmov (hexagón) je stavebným kameňom Hollandovej teó-

rie, ktorá predpokladá, že susediace typy záujmov v hexagóne spolu významne kore-

lujú. Štúdiu sme uskutočnili na vzorke 105 vysokoškolských študentov (98 žien a 7 mu-

žov). Priemerný vek participantov bol 21,2 (SD = 1,36). Zistené stredne silné pozitívne 

korelácie medzi susednými typmi záujmov svedčia v prospech predpokladu o kruho-

vom usporiadaní záujmov a poukazujú na dobrú validitu nástroja AISTR. Prekvapivé 

sú zistené korelácie medzi protiľahlými záujmami, kde sa v dvoch prípadoch preuká-

zali pozitívne vzťahy. Korelácie medzi protiľahlými typmi záujmov sú však podstatne 

slabšie než korelácie medzi susednými typmi záujmov.

Hexagón, AISTR, validita.

APVV-0540-12 - Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom 

poradenstve.
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Média a mediálne obsahy. Kedy môžu deťom škodiť?

Čerešník, M., Čerešníková, M.

Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta,  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

V príspevku sa zameriavame popis potenciálne škodlivých účinkov médií a mediál-

nych obsahov na psychiku detí a dospievajúcich. Primárne sa zameriavame na sprá-

vy a odporúčania Americkej Pediatrickej Akadémie (American Academy of Pediatrics) 

a neziskovej organizácie Médiá Zdravého Rozumu (Common Sense Media). V prvom 

prípade nás zaujíma konfrontácia obsahov uverejnených v rokoch 1999 a 2016. V dru-

hom prípade sa zameriavame na špecifikáciu času, ktorý deti trávia s médiami. Cieľom 

príspevku je detekovanie zmien, ktoré sa dejú vo vzťahu k používaniu médií v detskom 

veku a ohrození, ktoré môžu vyvolávať.

Médiá, mediálne obsahy, detský vek.

Metody zvyšování návratnosti on-line dotazníkových 
šetření

Vranková, I.

Katedra sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Internet umožňuje rychlé, jednoduché, a ve srovnání s tradičními metodami i relativ-

ně levné získávaní účastníků výzkumu. Protože náklady na oslovení i velmi rozsáhlé-

ho počtu respondentů jsou v online prostředí téměř zanedbatelné, nízká návratnost 

se na první pohled nemusí jevit jako problém. Ve skutečnosti je však nízká návratnost 

vždycky riskantní z toho důvodu, že vytváří prostor pro systematické zkreslení získa-

ného vzorku respondentů.

Studie na toto téma naznačují, že ochota zúčastnit se průzkumů není náhodná a souvisí 

jak s některými socio-demografickými charakteristikami, jako je kupř. vzdělání či pří-

slušnost k menšinám (Gage et al., 2002), tak s dalšími proměnnými, které jsou obtíž-

něji zjistitelné a kontrolovatelné, pro přesné měření ale nikoliv bezvýznamné. Svolnost 

k účasti ve výzkumu například pozitivně koreluje s  charakteristikami jako je spole-

čenskost či touha vyjádřit svůj názor, a negativně koreluje s pocity osamělosti, para-

noiou, obavami o vlastní soukromí či špatným zdravotním stavem (Bradburn, 2015). 
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Podle Sharpa a Frankela (1983) se výzkumu pravděpodobněji zúčastní ti, kteří prů-

zkumy hodnotí jako užitečné, naopak nižší pravděpodobnost zúčastnit se mají ti, kte-

ří průzkumy vnímají jako narušování soukromí. Závažnost tohoto problému přitom 

v posledních letech potenciálně narůstá, neboť se návratnost výběrových šetření obec-

ně snižuje  (Krosnick, et al., 2012).

Z již existujících experimentálních studií zaměřených specificky na situaci online prů-

zkumů plyne, že racionální benefity, jako jsou finanční incentivy nebo samotná dél-

ka dotazníku (Deutskens et al., 2004) patří k faktorům nejspolehlivějším způsobem 

ovlivňujícím návratnost. V reálné situaci administrace již předem připraveného napří-

klad omnibusového dotazníkového šetření ale obvykle nebývá na jeho zkracování pro-

stor. Také prostředky pro sběr dat bývají již dopředu dané, jejich výše je navíc zpravi-

dla omezená.

V metaanalýze míry návratnosti zahrnující celkem 68 průzkumů administrovaných 

přes internet (Cook, Heath, & Thompson, 2000) byly jako nejúčennější faktory zvyšu-

jící návratnost identifikovány již zmíněné finanční incentivy a kratší délka dotazníku. 

Kromě toho se ale potvrdila také účinnost již univerzálněji aplikovatelného vyššího po-

čtu opakovaných výzev a oslovení personalizovaným e-mailem (ve srovnání s neadres-

ným hromadným oslovením) (viz např. Muñoz-Leiva et al., 2010).

Rozhodování o účasti či neúčasti na průzkumu totiž neovlivňují pouze úvahy na plně 

vědomé úrovni, racionálně kalkulující s přiměřeností časových nákladů a finační od-

měny. Podobně jako rozhodování obecně podléhá i tento typ rozhodování automatic-

kým intuitivním procesům, probíhajícím z velké části neuvědomovaně (Kahneman, 

2003). Pro zvýšení ochoty zúčastnit se průzkumu lze tudíž využít poznatky a prin-

cipy v minulosti zkoumané v sociální psychologii (Cacioppo et al., 1986; Groves, 

Cialdini, & Couper, 1992), tak jako doporučuje i Bradburn (2015) v rámci svého návr-

hu nového výzkumně metodologického směřování, označovaného jako SPAN (Social 

Psychological Aspects of Nonresponse), nebo v případě obecnější aplikace SPUR 

(Social Psychological Underpinnings of Surveys).

Příkladem metody ověřeným způsobem ovlivňující rozhodování o účasti ve výzku-

mu prostřednictvím automatických, ne plně vědomých procesů, je prezentace dů-

sledků rozhodnutí potenciálního účastníka v pozitivním nebo negativním rámování. 

Tourangeau a Ye (2009) ukázali, že respondenti byli ochotnější účastnit se navazují-

cího výzkumu, když jim bylo řečeno, že v případě neúčasti budou informace, které po-

skytli v minulosti, méně hodnotné, než když jim sdělili, že v případě účasti budou jejich 

předchozí informace cennější.
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Lidé subjektivně vnímají také pravděpodobnosti univerzálním, spíše intuitivním než 

plně racionálním způsobem. Jestliže je pro účast ve výzkumu využíváno finančních in-

centiv, lze podle studie Deutskens et al. (2004) zvýšit ochotu oslovených zúčastnit se 

s týmiž vynaloženými náklady efektivněji nabídkou slosování o sice menší odměny, ale 

s vyšší pravděpodobností výhry, než loterií s větší hlavní výhrou, ale menší šancí být 

vylosován.

Míru návratnosti ale budou ovlivňovat i další intuitivně probíhající procesy, jež jsou 

v tomto kontextu doposud neprozkoumané. Je například zjištěno, že lidé obecně pozitiv-

něji hodnotí informace, jež mohou snadněji kognitivně zpracovat (Alter & Oppenheimer, 

2009). Proto by jednoduchá a snadno zpracovatelná výzva k účasti měla vést k vyšší 

návratnosti, než výzva se zdlouhavým vysvětlováním. Podobně také lidé, kteří nejdříve 

souhlasili s menším požadavkem později spíše přistoupí i na požadavek větší (Burger, 

1999), tudíž by například výzva k vyplnění krátkého dotazníku následovaná po určitém 

čase výzvou k vyplnění delšího navazujícího šetření mohla vést k vyšší celkové návrat-

nosti oproti zaslání delšího dotazníku již od začátku.

Cílem navrhovaného výzkumu je navrhnout podle aktuálních poznatků z oborů soci-

ální psychologie a behaviorální ekonomie nová opatření, jež by mohla jednoduchým 

a nenákladným způsobem zvyšovat návratnost online výzkumů. Manipulace vyhodno-

cené jako potenciálně nejzpůsobilejší budou následně experimentálně otestovány z hle-

diska jejich skutečné účinnosti nebo neúčinnosti na zvýšení návratnosti. Poté, co bu-

dou vyhodnoceny nejvhodnější metody potenciálně ovlivňující návratnost online do-

tazníkových šetření, bude navržen konkrétní design experimentu faktoriálním způso-

bem variujícího různé kombinace způsobů ovlivňování návratnosti. Experiment bude 

realizován prostřednictvím různých verzí e-mailových pozvánek k účasti na dotazování 

administrovaném přes web, jež budou zasílány studentům registrovaným v experimen-

tální laboratoři PLESS Katedry psychologie na FF UK v Praze.

Návratnost, online dotazování, experimentální studie.
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Možnosti psychológie vo výskume kognitívnych 
a emocionálnych zmien u hráčov v dobe internetu 
a rozmachu digitálnych hier

Hubináková, H.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Aké možnosti dokáže poskytnúť a využiť psychológia v oblasti výskumu kognitívnych 

a emocionálnych zmien u hráčov digitálnych hier a čo nám to hovorí? Žijeme v dobe in-

ternetu, ale aj v dobe rozmachu virtuálnej reality neodmysliteľne spojenej s hraním di-

gitálnych hier a s tým súvisia aj mnohé zmeny týkajúce sa zmien vnímania, pričom ti-

eto je možné často pozorovať práve  pri aktívnych hráčoch rôznych žánrov digitálnych 

hier. V príspevku preto ponúkame analýzu aktuálneho stavu  vzťahu psychológie a digi-

tálnych hier v oblasti kognitívnych a emocionálnych zmien. Výsledkom tejto analýzy je 

výskumný zámer, ktorý pozostáva z analýzy aktuálnych informácií, určení si vhodných 

výskumných metód a dostupných metodík, predpokladov a charakteristicky vzorky.

Psychológia, digitálne hry, kognitívne a emocionálne zmeny.

Osobnostní charakteristiky jedinců v pedagogické 
profesi

Lemrová, S., Dobešová Cakirpaloglu, S. 

Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého

Osobnostní charakteristiky každého jedince hrají významnou roli v orientaci na cíle, 

způsob myšlení, motivaci, utváření hodnot, postojů atd. Jsou to právě osobnostní cha-

rakteristiky, jež výrazně ovlivňující důležitou oblast života člověka, kterou je zaměstná-

ní. Ačkoliv se až v průběhu pracovní kariéry upevňují a dotváří potřeby jedince odráže-

jící se v náhledu na vlastní talent, schopnosti, motivy, postoje a hodnoty spojené s pra-

covním i mimopracovním životem, volba pracovní orientace je v určité míře již předem 

dána osobnostními charakteristikami.

Náš výzkum se zaměřil na sledování osobnostních charakteristik v souvislosti s po-

stoji, hodnotami a motivy jedinců, kteří si jako svou profesi zvolili učitelské (pedago-

gické) povolání. Soubor je tvořen 473 probandy (408 žen a 65 mužů), studenty učitel-

ských oborů a jedinci, kteří již působí v pedagogické praxi, a své vzdělání v oboru si do-

končují či zvyšují.
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K získání potřebných dat jsme využily dotazník NEO (Osobní inventář M. Hřebíčková 

a T. Urbánek) a dotazník Kariérových kotev (E. H. Schein). Výsledky mimo jiné na-

značují, že v případě jedinců orientovaných na pedagogickou sféru dominuje potře-

ba skloubit pracovní kariéru se svým životním stylem, dosažení rovnováhy pracovní-

ho a soukromého (rodinného) života. Uvedená orientace významně souvisí se škálou 

Svědomitost osobnostního inventáře NEO.

Osobnostní charakteristiky, kariérové kotvy, pedagogická profese.

Používání sociálních sítí ve vztahu k životní spokojenosti 
a sebehodnocení u studentů učitelských oborů

Dobešová Cakirpaloglu, S., Kvintová, J.

Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého

Sociální sítě reprezentují v současné době důležitý prostředek interpersonální ko-

munikace mezi jedinci nacházející se v období adolescence a mladší dospělosti, kte-

rý umožňuje uživatelům sdílet, tvořit a distribuovat informace. Milióny lidí na celém 

světě jsou součástí virtuálního prostředí jako uživatelé různých internetových sociál-

ních sítí. Výzkumy poukazují na spojení mezi individuálními osobnostními dispozice-

mi uživatelů a způsobem, jakým se chovají a prezentují ve virtuálním prostředí, nic-

méně dosavadní výzkum zabývající se vztahem mezi sociálními sítěmi, životní spoko-

jeností a sebepojetím je v rámci České republiky limitován. Monitorování chování na 

internetových sociálních sítích rozšiřuje poznání v této problematice o specifické sku-

pině jedinců, a to budoucích učitelů. Cílem výzkumu je zjistit vztah mezi životní spo-

kojeností a jejími složkami a sebepojetím u uživatelů sociálních sítí. Vzorek se sklá-

dal z 548 studentů učitelských oborů s věkovým rozpětím mezi 19-24roky. Byly použi-

ty následující standardizované výzkumné metody: DŽS- Dotazník životní spokojenosti, 

Rosenbergova škála sebepojetí a sociodemografický dotazník. Výsledky odhalily vztah 

mezi životní spokojeností a sebepojetím u uživatelů sociálních sítí a gender diference.

Sociální sítě, životní spokojenost, sebepojetí.
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Pracovní paměť závislá na stavu: efekt primingu 
fotografií atraktivních žen na mužskou pracovní pamět

Czop,O.

Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Bylo prokázáno, že kognitivní schopnosti u heterosexuálních mužů jsou narušeny již po 

krátkých interakcích s atraktivními ženami. Tyto výsledky jsou vysvětlovány ve smys-

lu sebeprezentace a sebekontroly a zvýšené kognitivní zátěže potřebné k naplnění těch-

to cílů při naze zaujmout druhé pohlaví. V posledních letech ale rostoucí oblast výzku-

mu dokládá, že kognitivní schopnosti jsou u mužů porušeny i po pouhém pozorování 

fotografií atraktivních žen. V těchto situacích dochází u testovaných osob ke zvýšené-

mu impulzivnímu a rizikovému chování. Mnoho výzkumů dokázalo spojitost pracovní 

paměti a impulzivního chování, kdy subjekty s nízkou kapacitou pracovní paměti dosa-

hují nízkých skórů v testech sebekontroly. V tomto výzkumu se tedy předpokládalo, že 

pracovní paměť u heterosexuálních mužů je postižena po vystavení fotografiím atrak-

tivních žen, přitom sebeprezentace a sebekontrola jsou jako příčina tohoto jevu vylou-

čeny. Tato hypotéza byla testována ve výzkumu, kdy testované osoby mezi dvěma opa-

kováními Eriksenova flanker testu byly vystaveny fotografiím atraktivních žen (expe-

rimentální skupina) nebo nábytku (kontrolní skupina). Analýza dat však nepotvrdila 

testovanou hypotézu.

Pracovní paměť, priming, sebekontrola, impulzivita.

Prediktory kongruencie implicitného a explicitného 
motívu afiliácie u osôb pracujúcich v pomáhajúcich 
profesiách

Klučárová, Z., Hruščová, E.

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút psychológie

Cieľom výskumu bolo zistiť, či existuje štatisticky významný pozitívny vzťah medzi pre-

diktormi - osobným telesným uvedomovaním, sebamonitorovaním, preferenciou kon-

zistentnosti - a kongruenciou implicitného a explicitného motívu afiliácie. Výskumný 

súbor tvorilo 71 dospelých osôb (34 mužov, 37 žien) pracujúcich v pomáhajúcich profe-

siách, vo veku 18 - 51 rokov. Výsledky štatistickej analýzy potvrdili štatisticky významný 
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pozitívny vzťah medzi osobným telesným uvedomovaním a kongruenciou motívov afi-

liácie a nepotvrdili štatisticky významný vzťah ďalších prediktorov - sebamonitorova-

nie a preferencia konzistentnosti - ku kongruencii motívov afiliácie. Tieto výsledky pri-

pisujeme vlastnostiam účastníkov výskumu a častému výskytu inkongruencie motívov 

afiliácie.

Implicitný motív afiliácie, explicitný motív afiliácie, osobné telesné uvedomovanie, se-

bamonitorovanie, preferencia konzistentnosti.

Proces zotavení u osob s psychotickým onemocněním

Holoubková, E.

Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Příspěvek se zabývá problematikou osob s duševním onemocněním schizofrenní-

ho okruhu. Záměrem výzkumu je blíže popsat koncept zotavení (recovery) z vážné-

ho duševního onemocnění a osvětlit různé vlivy, které na tento proces mohou půso-

bit a napomáhat k vyrovnání se skutečností duševního onemocnění. Zotavení v tomto 

kontextu neznamená totéž co vyléčení či dosažení remise, ale označuje hluboce osob-

ní proces, kdy se člověk, jehož život byl zasažen vážnou duševní nemocí, snaží vyrov-

nat s touto zásadní změnou. S ohledem na cíl výzkumu, kterým je porozumění indivi-

duální zkušenosti s procesem zotavování, je výzkum realizován kvalitativně. S respon-

denty jsou vedeny rozhovory, které jsou následně analyzovány z pohledu interpretativ-

ní fenomenologické analýzy, což umožňuje klást důraz na porozumění zkušenosti člo-

věka na idiografické úrovni se zaujetím pro to, jaký význam sám přisuzuje své zkuše-

nosti a jaká je podoba tohoto procesu. Prvotní výsledky výzkumu ukazují, že jako pod-

statné pro zotavení se v jednotlivých výpovědích jeví oblasti, které se vztahují k vlast-

nímu zdůvodnění onemocnění, jeho smysluplnému začlenění do životního příběhu 

a znovuvybudování osobní identity.

Zotavení, psychotické onemocnění, interpretativní fenomenologická analýza.
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Představení systému Game-based Intelligence Screening 
(GIS)

Jabůrek, M., Juhová, D., Straka, O.

IVDMR při katedře psychologie FSS MU

Cílem projektu je vytvořit on-line diagnostickou aplikaci založenou na principu game-

-based assesment, která bude sloužit k mapování různých faktorů inteligence dle teorie 

C-H-C (e.g. McGrew, 2009) u žáků od 1. do 9. třídy základní školy. Smyslem testování 

formou hry je zvýšit motivaci žáků a naopak zredukovat případnou testovou anxietu. 

Statistické analýzy budou realizovány v rámci Teorie odpovědi na položku, což do bu-

doucna umožní vyvinout adaptivní varianty těchto hrových subtestů. Adaptivní testo-

vání spočívá v tom, že dítěti jsou v průběhu hraní vždy administrovány ty položky, kte-

ré nejlépe odpovídají jeho aktuálně odhadnuté úrovni měřené schopnosti. Aplikace je 

primárně vyvíjena pro využití jako screeningový nástroj ve školách při vyhledávání mi-

mořádně kognitivně nadaných žáků, její aplikační potenciál je však širší. Kromě toho je 

vývoj aplikace do velké míry pojat také jako soubor souvisejících výzkumných záměrů.

Přirozenou součástí aplikace je kromě samotných her také uživatelské rozhraní, kte-

ré kromě zabezpečení základních funkcí (registrace uživatelů, správa databáze hráčů 

atd.) umožňuje správu daných her (např. úpravu jednotlivých položek), zaznamená-

vání činnosti hráče (nejen správné či špatné řešení, ale např. jeho konkrétní kroky ve 

hře nebo čas řešení), stáhnutí dat v datové matici, export zprávy s výsledky hráče apod. 

Cílem je současně vytvořit otevřený modul, díky kterému bude možné v budoucnu vy-

vinout a následně integrovat další hry zaměřené na další faktory teorie C-H-C, případ-

ně některé faktory měřit více různými testy. Díky tomu bude možné vytvářet individu-

alizovaná „sezení“ složená z her, které budou přesně zacíleny na specifické oblasti, kte-

ré bude třeba u konkrétních dětí zmapovat.

V první fázi této aplikace jsou vyvíjeny a ověřovány 4 subtesty, 2 zaměřené na faktor 

fluidní inteligence (Gf) a 2 na faktor krátkodobé paměti (Gsm).

Prvním z nich je hra s pracovním názvem „Feed the Fish“, která je v rámci teorie C-H-C 

zaměřena na úzkou schopnost sekvenčního (deduktivního) a kvantitativního usuzo-

vání (e.g. McGrew, 2003). Subtest vychází z principu tzv. Beam task od Inhelderové 

a Piageta (1958), který byl vytvořen s cílem měřit uvažování u dětí a jehož uprave-

ný princip se často využívá v testech inteligence - obvykle v podobě vah, kdy úkolem 

testované osoby je na základě prezentovaných podmínek vyrovnat obě ramena váhy. 
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V naší hrové variantě namísto hmotnosti pracujeme s veličinou síly a základní princip 

dále rozpracováváme, např. vedle klasické rovnováhy je zahrnuta i nerovnováha, růz-

né speciální akce, které umožňují vytvořit obtížnější položky a zároveň zvyšují hrovost 

subtestu apod. Úkolem hráče je obstarat potravu vybrané skupině hladových podmoř-

ských živočichů. Aby toho dosáhl, musí dle prezentovaných podmínek z nabízených 

možností vybrat takové tvory, jejichž síla je stejná, příp. větší nebo menší, než síla tvo-

rů ve druhé skupině, která má o potravu také zájem.

Druhým modulem je hra s pracovním názvem „E.T. rover“. Ta, podobně jako první mo-

dul, mapuje schopnost sekvenčního (deduktivního) uvažování v rámci širšího faktoru 

Gf. Vychází z principu, který je všeobecně známý jako tzv. Einsteinovy hádanky, nic-

méně ho výrazně rozšiřuje a převádí do grafické podoby. Cílem hráče je na základě ob-

rázkově prezentovaných podmínek ubytovat mimozemšťany do odpovídajících domeč-

ků. U jednoduchých položek musí být hráč schopen diferencovat barvy, chápat nega-

ci a kategorizovat (např. „všichni zelení mimozemšťané bydlí v červených domečcích“), 

v obtížnějších položkách musí pochopit smysl spojek výrokové logiky (konkrétně dis-

junkce a implikace).

Zbývající 2 moduly zaměřené na faktor krátkodobé paměti jsou v této fázi zatím vyví-

jeny v základní nehrové variantě s cílem ověřit nejvhodnější způsob počítačové admi-

nistrace. Za prvé se jedná o klasický N-back test ve vizuální formě, za druhé o test vy-

cházející z principu, který je označován jako tzv. shape-builder task. V tomto případě 

je úkolem hráče zapamatovat si pořadí, polohu v mřížce, tvar a barvu několika v sérii 

prezentovaných geometrických tvarů. Oba testy jsou zaměřeny na zmapování vizuál-

ní pracovní paměti.

Cílem posteru je představit základní funkce této diagnostické aplikace s jejími čtyřmi 

moduly a nastínit komplikace při vývoji testu v netradiční herní podobě.

Game-based assessment, online diagnostika, mimořádné nadání, C-H-C, testování 

inteligence.

Tento příspěvek vznikl v rámci projektu „MUNI/A/1340/2016, Komplexní přístup 

k diagnostice mimořádného nadání s důrazem na zapojení pedagoga“ za Podpory 

grantových projektů specifického výzkumu na Fakultě sociálních studií Masarykovy 

univerzity.
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Psaní na prvním stupni základní školy (vývojová 
dynamika ve vázaném x nevázaném vzoru písma)

Kučerová, O.

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Poster je věnován prezentaci výsledků výzkumu „Vývoj písemného projevu od 1. do 

5. třídy základní školy (vázaný vs. nevázaný vzor písma)“. Primární cíl tkví v popisu 

úrovně písemného projevu v jednotlivých ročních na prvním stupni základní školy, což 

je doba, kdy si žáci osvojují a upevňují dovednost psaní.  Prostřednictvím upravené 

hodnotící škály Jany Veverkové a Anny Kucharské (navržená pro hodocení písma pro 

1. ročník ZŠ, PedF UK) porovnáváme kvalitu písemných projevů v obou vzorech pís-

ma. Prostřednictvím hodnotících kritérií nahlížíme dynamiku vývoje písařských (ob-

last grafomotoriky) i pisatelských (oblast uplatňování gramatických pravidel) doved-

ností, jejichž vztah je v jednotlivých vzorech písma odlišný. 

Výzkum lze označit za průřezový, žáci plnili písařské zkoušku na začátku a konci škol-

ního roku 2015/2016. Celkový počet respondentů je 624 žáků, rovnoměrně rozlože-

ných dle ročníku, vzoru písma a pohlaví.

Vývoj rukopis, Comenia Script, vázané písmo, hodnocení písma, písařské/pisatelské 

dovednosti.

Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace

Slaná, M.1, Zemanová, T.1, Chlebišová, A.1, Černocký, O.2, Švorc, P., Jr.2, Malůš, M.1

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská Univerzita, ČR1

Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, ČR2

Tento přehledový příspěvek si klade za cíl základní seznámení se specifickou oblastí 

výzkumů na pomezí psychologie a fyziologie. Od padesátých let dvacátého století byly 

v rámci experimentální psychologie a psychofyziologie realizovány základní a pozdě-

ji i aplikované výzkumy v následující vývojové linii: percepční izolace (perceptual iso-

lation); senzorická deprivace (sensory deprivation); omezená/snížená zevní stimula-

ce (restricted/reduced environmental stimulation, REST). Posledně zmíněná varian-

ta (REST) měla tři základní podoby, a to immersion REST, flotation REST a chamb-

er REST. Varianta immersion REST měla nejbouřlivější dopady na tělesné a zejména 
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psychologické fungování a již několik desetiletí není realizována. U variant flotation 

a chamber REST předchozí výzkumy prokázaly změny ve fungování na úrovni kogni-

tivní, emocionální, behaviorální i psychofyziologické. Varianty flotation REST a cham-

ber REST jsou co do jejich realizace zásadně odlišné, společným faktorem zůstává re-

dukce zevním podnětů na minimum. Zde bude uveden souhrn dosavadních výsledků 

společně pro obě varianty.

Množství studií poukázalo na účinky v psychoterapeutickém, behaviorálním i medicín-

ském kontextu: snížení míry stresu a nevhodného chování mezi pacienty s manický-

mi stavy vyvolanými drogovou intoxikací, u anxiózních stavů, u projevů autismu nebo 

Alzheimerovy choroby; dále byla prokázána redukce fobických symptomů, signifikant-

ně snížen relaps u intervencí vedoucích ke změně zvykového chování (např. kouření, 

konzumace alkoholu a hubnutí), zlepšení bylo popsáno u zvládání stresu a bolestí hla-

vy, insomnie a jiných se stresem souvisejících symptomů; dokonce bylo pozorováno 

zlepšení v ovládání svalů mezi pacienty s cerebrálním ochrnutím.

Šíře aplikačních možností floating REST nebo chamber RESTu, použitých jednotli-

vě nebo v kombinaci s jinými intervencemi, odůvodňují další základní i aplikovaný 

výzkum.

Snížená zevní stimulace, chamber REST, flotation REST, psychofyziologie, terapie

SGS10/FF/2016-2017 Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických pro-

cesů v podmínkách Chamber REST II

Psychometrické vlastnosti dotazníka CDSE (Career 
decision self-efficacy scale)

Hroncová, K.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Cieľom štúdie bolo overiť psychometrické vlastnosti a faktorovú štruktúru dotazníka 

CDSE (Career decision self-efficacy scale), ktorý meria sebaúčinnosť pri kariérovom 

rozhodovaní. Dotazník obsahuje subškály, ktoré zisťujú sebaocenenie, zhromažďovanie 

kariérových informácii, voľbu cieľa, plánovanie a riešenie problémov. Psychometrické 

vlastnosti dotazníka CDSE sme overovali na vzorke 214 študentov stredných a vyso-

kých škôl. Reliabilitu dotazníka sme zisťovali použitím Cronbachovho koeficientu α. 

Uskutočnili sme tiež exploračnú faktorovú analýzu položiek dotazníka. Zistili sme, že 
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hodnoty vnútornej konzistenie rovnako ako výsledky exploračnej faktorovej analýzy 

poukazujú skôr na existenciu jedného všeobecného faktora ako na päťfaktorové rieše-

nie. Keďže pôvodní autori a ďalšie zahraničné štúdie dotazníka CDSE sa vo výsledkoch 

zisťujúcich validitu a reliabilitu tiež líšia, odporúčame preto ďalšie skúmanie vhodnosti 

dotazníka CDSE a jeho faktorovej štruktúry v slovenských podmienkach.

Sebaúčinnosť pri kariérovom rozhodovaní, reliabilita, faktorová štruktúra.

APVV-0540-12 - Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom 

poradenstve

Psychometrické vlastnosti slovenskej verzie dotazníka 
The Athlete Burnout Questionnaire (ABQ)

Šišková, M., Hudáková M., Sollár T.

Ústav Aplikovanej Psychlógie, Fakulta Sociálnych Vied a Zdravotníctva,  

Univerzita konštantína Filozofa v Nitre

Cieľom výskumu bolo overiť psychometrické vlastnosti slovenskej verzie dotazníka 

merajúceho burnout u športovcov (The Athlete Burnout Questionnaire) na vzorke ak-

tívne súťažiacich športovcov registrovaných v športových kluboch. Syndróm vyhorenia 

v športe môže vyplývať buď z emocionálneho a fyzického vyčerpania,ale taktiež môže 

byť demonštrovaný zníženým zmyslom pre výkon a devalváciou vykonávaného športu.  

Štúdia bola realizovaná na vzorke 261 aktívnych športovcov (AM= 20,37; SD = 3,37). 

Zamerali sme sa na faktorovú analýzu, vnútornú konzistenciu použitím Crombachovho 

koeficientu alpha predkladaného trojfaktorového modelu dotazníka. Štruktúra dotaz-

níka ABQ bola potvrdená v rámci konfirmačnej faktorovej analýzy. Zistili sme dobré 

psychometrické vlastnosti dotazníka, ktorý odporúčame ďalej používať najmä v oblas-

ti športovej psychológie.

Psychometrické vlastnosti, syndróm vyhorenia v športe, športová psychológia.
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Vývoj úlohy ve virtuální realitě určené k remediaci 
deficitu paměťových a exekutivních funkcí u pacientů 
s neuropsychiatrickým onemocněním

Plechatá, A., Fajnerová, I., Hejtmánek, L., Sahula, V.

Národní ústav duševního zdraví

Kognitivní deficit je závažnou součástí symptomatologie  mnohaneuropsychiatrických 

onemocnění, zejména schizofrenie. Dopad tohoto poškození a jeho možnost remediace 

je v odborné literatuře v současné době hojně diskutován. Cílem příspěvku je prezento-

vat nově vytvořenou úlohu v propracovaném prostředí virtuální reality, jejímž účelem 

je remediace deficitu paměťových a exekutivních funkcí v ekologicky validním prostře-

dí. Tato úloha je situována do prostředí virtuálního supermarketu, ve kterém je úko-

lem remediované osoby nalézt a sesbírat předměty z nákupního seznamu, který mu byl 

před vstupem do obchodu prezentován po určitý časový úsek. Abychom se vyvarova-

li remediaci pouze krátkodobé paměti, následuje mezi prezentací seznamu a testovou 

fází doba čekání, kdy se subjekt nemůže ve virtuálním prostředí pohybovat a nákupní 

seznam již není přítomen. Nastavitelné parametry úlohy nám umožňují libovolně zvy-

šovat obtížnost úkolu například pomocí navyšování počtu objektů na seznamu či sni-

žováním času jeho prezentace nebo naopak prodlužováním času oddáleného vybavení.

V současné době máme dostupná data z pilotní studie prováděné na vzorku 10 zdra-

vých jedinců, během které byly získávány informace o vhodném časovém limitu k pre-

zentaci seznamu, náročnosti různých úrovní úlohy a uživatelské přívětivosti. Získané 

informace budou využity k nastavení vhodných parametrů úlohy, která bude ověřo-

vána na experimentálním vzorku tvořeném pacienty se schizofrenním onemocněním. 

Výkon pacientů bude porovnáván s výsledky srovnávací skupiny, která bude párována 

na základě základních demografických charakteristik.

Virtuální realita, remediace, kognice, schizofrenie.

Tato studie je výsledkem badatelské cinnosti podporovane projektem cislo LO1611 za 

financni podpory MSMT v ramci programu NPU I a prostredku Norského financni-

ho mechanismu na období 2009-2014 a Ministerstva školství, mládeže a telovychovy 

v ramci projektove smlouvy c. MSMT-28477/2014, projekt c. 7F14236
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Vzťah proaktívneho zvládania a ťažkostí v kariérovom 
rozhodovaní

Hroncová, K.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Cieľom štúdie bolo zistiť či existuje vzťah medzi proaktívnym zvládaním a ťažkosťami 

v kariérovom rozhodovaní, pričom sme sa zamerali na sledovanie vzťahov vzhľadom 

na typ strednej školy. Taktiež sme zisťovali existenciu rozdielov medzi strednými ško-

lami (gymnázium, obchodná akadémia, stredná odborná škola) v stratégiách zvláda-

nia a ťažkosťami v kariérovom rozhodovaní. Vychádzali sme z konceptu Greenglassovej 

a konceptu ťažkostí v kariérovom rozhodovaní od Gati, Saka, Kelly. Úroveň ťažkos-

tí v kariérovom rozhodovaní sme merali pomocou Dotazníka rozhodovania o karié-

re (Emotional and Personality Career Difficulties Scale- EPCD). Na zisťovanie straté-

gii zvládania sme použili dotazník PCI (Proactive Coping Inventory), ktorý predstavu-

je multidimenzionálny prístup k zvládaniu. Výskumný súbor tvorilo 100 participantov 

vo veku od 17 do 19 rokov (AM= 18,47; SD= 0,73). Výsledky ukazujú, že existujú vzťa-

hy medzi ťažkosťami v kariérovom rozhodovaní a dimenziou proaktívneho zvládania 

v prípade škôl gymnázium a obchodná akadémia. Nepodarilo sa nám preukázať žiadne 

významné vzťahy medzi stratégiami zvládania a ťažkosťami v kariérovom rozhodova-

ní u strednej odbornej školy. Výsledky taktiež preukazujú, že neexistujú žiadne rozdie-

ly medzi školami v ťažkostiach v kariérovom rozhodovaní, pričom v stratégiách zvláda-

nia sa jednotlivé školy líšia.

Proaktívne zvládanie, ťažkosti v kariérovom rozhodovaní, stredná škola.

APVV-0540-12 - Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom 

poradenstve

Vzťahová väzba k rodičom ako prediktor ťažkostí 
v kariérovom rozhodovaní adolescentov

Hroncová, K., Balážová, M.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Obdobie adolescencie sa spája s vytváraním vlastnej identity a hľadaním svojho mies-

ta vo svete. S tým súvisí i robenie dôležitých rozhodnutí v oblasti kariéry, výber vysokej 
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školy či prvého zamestnania, ktoré môžu do značnej miery ovplyvniť budúci život do-

spievajúceho, nielen v oblasti práce. Napriek postupnej emancipácii od rodiny, charak-

teristickej pre obdobie adolescencie, rodičia naďalej zostávajú pre dospievajúceho vý-

znamnými referenčnými osobami, a môžu tak do značnej miery ovplyvňovať jeho roz-

hodovanie. Cieľom výskumnej štúdie bolo skúmať vzťahovú väzbu k rodičom ako pre-

diktor ťažkostí v kariérovom rozhodovaní chlapcov a dievčat. Vychádzali sme z teó-

rie vzťahovej väzby Johna Bowlbyho a konceptu ťažkosti v kariérovom rozhodovaní 

od Gati, Saka, Kelly. Úroveň ťažkostí v kariérovom rozhodovaní sme merali pomo-

cou Dotazníka rozhodovania o kariére (Emotional and Personality Career Difficulties 

Scale- EPCD) a vzťahovú väzbu k matke a otcovi sme merali pomocou Dotazníka na 

meranie zapamätaného rodičovského správania (s- E.M.B.U.). Výskumnú vzorku tvo-

rilo 113 participantov vo veku od 15 do 19 rokov (AM=16,72; SD=1,26). Z výsledkov vy-

plýva, že významným prediktorom ťažkostí v kariérovom rozhodovaní u dievčat je od-

mietanie matky, pričom v skupine chlapcov je významným prediktorom ťažkostí v ka-

riérovom rozhodovaní hyperprotektivita matky. Vzťahová väzba k otcovi sa neprejavu-

je ako významný prediktor ťažkostí v kariérovom rozhodovaní ani v skupine dievčat, 

ani v skupine chlapcov. Výsledky korelačných analýz naznačujú, že v skupine chlapcov 

sú vzťahy medzi ťažkosťami v kariérovom rozhodovaní a dimenziami vzťahovej väzby 

k obom rodičom menej významné ako v skupine dievčat. Na základe týchto výsledkov 

môžeme konštatovať, že vzťahová väzba k matke má významný vplyv na oblasť ťažkostí 

v kariérovom rozhodovaní jej dospievajúcich detí. Odmietavé a hyperprotektívne sprá-

vanie matky predstavujú dve protichodné formy správania, ktoré môžu viesť k naruše-

niu zdravého psychického vývinu, k znižovaniu adolescentovej viery v seba a vo vlastné 

schopnosti, a tým môžu prispievať aj k pesimistickému pohľadu, k anxiete a k problém 

vo vytváraní vlastnej identity, súvisiacich s kariérovým rozhodovaním. Vzťah k matke 

tak môže byť dôležitým faktorom pri formovaní adolescentovho pohľadu na svet práce.

Vzťahová väzba, ťažkosti v kariérovom rozhodovaní, adolescencia.

APVV-0540-12 - Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom 

poradenstve
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Žiaci a študenti vo Warcrafte: POSTAVA = HRÁČ 
= REALITA ?

Bozogáňová, M.

Prešovská univerzita v Prešove

Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) sú celosvetovým fe-

noménom a sú zdrojom zábavy a vyplnenia voľného času pre rôzne vekové kategó-

rie. Cieľom štúdie je popísať charakteristiky hráčov populárnej MMORPG World of 

Warcraft  - žiakov základných škôl, stredných škôl a študentov vysokých škôl; zistiť, 

či existuje vzťah medzi vnímanými vlastnosťami hráča a vlastnosťami prisudzovaný-

mi jeho postave v hre. Zisťovali sme aj, či existujú rozdiely medzi motiváciou hráča 

v hre (dosahovanie cieľov v kontexte hry, preskúmavanie sveta hry, socializácia s iný-

mi hráčmi a poškodenie ostatných) (Bartle, 1996) a jeho osobnostnými charakteris-

tikami (neuroticizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť). Dotazník 

bol umiestnený na stránkach a fórach týkajúcich sa hry World of Warcraft. Výskumný 

súbor tvorilo 203 respondentov zo Slovenskej republiky – mužov vo veku od 13 – 26 

rokov (M=18,025; SD=3,259) aktívnych hráčov MMORPG World of Warcraft. V čase 

zberu dát 22,7% študovalo na základnej škole, 39,9% na strednej škole a 37,4% respon-

dentov bolo študentmi vysokej školy. Osobnostné charakteristiky hráčov sme zisťo-

vali pomocou NEO päťfaktorového osobnostného inventára (Ruisel, Halama, 2007). 

Výsledky poukazujú na existenciu vzťahu medzi vnímanými vlastnosťami hráča a vlast-

nosťami prisudzovanými jeho postave v hre. Sekundárnym cieľom príspevku je pouká-

zať na prípadne možnosti rozvoja štýlov sociálneho správania (kooperácia, kompetícia, 

prosociálne správanie a pod.) pomocou daného typu hier.

World of Warcraft, žiaci, študenti, osobnosť, NEO.

KEGA ?. 026PU-4/2016 - Edukačná psychológia - nová vysokoškoská učebnica, obsah 

a metódy výučby orientované na aktuálne potreby praxe
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Seznam příspěvků (řazeno abecedně)
 

Ústní sdělení

Analýza hlavních komponent dotazníku ESI-R a jeho korelace s inventářem NEO FFI

Demografické, osobnostné a motivačné prediktory prokrastinácie u stredoškolských 

študentov

Diagnostický nástroj pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her 

a videoher u českých adolescentů

Diagnostika kognitivních a exekutivních funkcí u osob léčených se syndromem 

závislosti na alkoholu a její využitelnost v léčbě a doléčování

Diagnostika locus of control a jeho využití při práci s adolescenty ve věku 11–15 let 

(výsledky pilotní studie projektu)

Domáci tréning variability frekvencie srdca a dynamickej rovnováhy ANS

Experimentální postup pro počítačové zpracování záznamu pohybu

Hazardní hraní v České republice - trendy a socioekonomické souvislosti

Internet jako podpora u pacientů s karcinomem prsu

Internetový psychoedukační program pro pacienty trpící bipolární poruchou 

(E-PROBAD)

Kdyby život byl videohrou: Herní styl z perspektivy ego integrity

Klientela Střediska výchovné péče ALFA se závislostí na internetu, sociálních sítích 

a počítačových hrách

Klima školy v kontextu rizikového chování v základní škole

Kognitivní vývoj v průběhu vysokoškolského studia

„Kľučkovanie medzi mínami“ - Úloha využívanie sociálnej siete Facebook 

v partnerskom vzťahu mladých ľudí

Libetův experiment v klinickém kontextu

Limity pro komunikaci v kyberprostoru vyplývající ze specifik porozumění řeči u dětí 

s vývojovými poruchami 
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Massive Open Online Courses - je v době big data ještě pravda, že jen učitel se umí 

přizpůsobit studentům?

Methamphetamine  consumption and problematic use of online video games 

coexistence  - prestudy for treatment and aftercare efficacy research

Motívy k učeniu a self – efficacy ako prediktory školskej úspešnosti

Národní výzkum kyberšikany učitelů

Networking a sociálny šport v boji za zdravý životný štýl

Normativní vodítka Bentonova vizuálního retenčního testu pro českou populaci

Nutnost ochrany soukromí aneb zničující dopad internetu při tragických událostech 

na rodinu a pozůstalé

Omezená zevní stimulace a prožívaná životní smysluplnost, všímavost, sebehodnocení 

a psychopatologická indukce

Percepčně-kognitivní uchopení Rorschachova testu v souvislosti s psychofyziologií

Proč (NE)potřebují děti digitální technologie? Digitální technologie ve vzdělávání na 

prvním stupni ZŠ

Proč hrajeme

Představení České asociace doktorandek a doktorandů

Psychiatrická symptomatologie u osob v léčbě ze závislosti na návykových látkách 

(předběžné výsledky studie Evaluace léčby závislosti)

Psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování postojů u žáků

Psychologie a internet: online metody, výzkum dětí a online rizik

Replikovatelnost psychologického výzkumu: možnosti využití internetu pro její 

zkoumání a zvyšování

Sexuální výchova digitálně

Sociálna inteligencia jako prediktor self-esteem u adolescentov

Subjektívna pohoda u ľudí s rôznym socioekonomickým a sociometrickým statusom

Telecancelling a telepractice v logopedii a speciální pedagogice – diskuse etických 

a demografických aspektů a vazba na emancipované formy intervence
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The changes of learning habits in the time of internet - advantages and threats

Virtuálna realita 101

Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých 

lidí

Využití posterů jako aktivizující metody při výuce pedagogické psychologie: 

kombinované studium

Vzťah kariérnych kompetencií a rozhodovania o voľbe štúdia a povolania

Wilderness therapy jako krok k sobě samotnému

Workshopy

Jak zkonstruovat dotazník?

Limity online komunikace v souvislosti s ranými poruchami kontaktu

Proč to s těmi mobily, tablety, počítači a dalšími vymoženostmi často neumíme? A co 

na to říká příroda?   

Prezentace posterů 

Behaviorální a kognitivní inhibice u obsedantně-kompulzivní poruchy ve vztahu 

k symptomům  

Budovanie vzťahov so zákazníkmi – Customer relationship management

Efektivní vyvolávání emocí: fotografie VS videa

Hranie videohier a používanie internetu vzhľadom na socioekonomický status 

a sociodemografické premenné

Jungova typológia v kontexte preferencie on-line produktu v oblasti cestovného ruchu

Kognitivní prediktory neurodegenerativních onemocnění

Konštruktový aspekt validity revidovanej verzie Testu na zisťovanie štruktúry 

všeobecných záujmov (AISTR)

Média a mediálne obsahy. Kedy môžu deťom škodiť?
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Metody zvyšování návratnosti on-line dotazníkových šetření

Možnosti psychológie vo výskume kognitívnych a emocionálnych zmien u hráčov 

v dobe internetu a rozmachu digitálnych hier.

Osobnostní charakteristiky jedinců v pedagogické profesi

Používání sociálních sítí ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení u studentů 

učitelských oborů

Pracovní paměť závislá na stavu: efekt primingu fotografií atraktivních žen na 

mužskou pracovní pamět

Prediktory kongruencie implicitného a explicitného motívu afiliácie u osôb 

pracujúcich v pomáhajúcich profesiách

Proces zotavení u osob s psychotickým onemocněním

Představení systému Game-based Intelligence Screening (GIS)

Psaní na prvním stupni základní školy (vývojová dynamika ve vázaném x nevázaném 

vzoru písma)

Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace

Psychometrické vlastnosti dotazníka CDSE (Career decision self-efficacy scale).

Psychometrické vlastnosti slovenskej verzie dotazníka The Athlete Burnout 

Questionnaire (ABQ)

Vývoj úlohy ve virtuální realitě určené k remediaci deficitu paměťových 

a exekutivních funkcí u pacientů s neuropsychiatrickým onemocněním

Vzťah proaktívneho zvládania a ťažkostí v kariérovom rozhodovaní

Vzťahová väzba k rodičom ako prediktor ťažkostí v kariérovom rozhodovaní 

adolescentov

Žiaci a študenti vo Warcrafte: POSTAVA = HRÁČ = REALITA ?
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