Študentské psychologické dni 2011 tento raz v Olomouci
Vďaka náročnej organizačnej činnosti pracovníkov Katedry psychológie Filozofickej fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, s podporou SPS pri SAV a ČMPS, sa v dňoch 4. – 5. 4.
2011 uskutočnili v Regionálnom centre Olomouc už v poradí 12. ročník Celoslovenskej
konferencie ŠVOK 2011 a 11. ročník Medzinárodnej konferencie študentskej vedeckej
a odbornej činnosti - Študentské psychologické dni 2011. V organickej súčinnosti s nimi
prebiehal aj 1. ročník česko-slovenskej psychologickej konferencie (nielen) pre doktorandov
a o doktorandoch „PhD Existencia“.
Študentských psychologických dní 2011 sa zúčastnilo celkovo 10 českých a slovenských
pracovísk, 5 zo Slovenska a 5 z Českej republiky. Konkrétne to boli tieto: Katedra
psychológie FIF Univerzita Komenského, Bratislava; Katedra psychológie Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava; Katedra psychologických vied FSVaZ
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra; Katedra psychológie PF Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica; Katedra psychológie FF Univerzita P. J. Šafárika, Košice; Katedra
psychologie FF Univerzita Karlova, Praha; Katedra psychológie PF Univerzita Karlova,
Praha; Katedra psychologie FF Univerzita Palackého, Olomouc; Psychologický ústav FF
Masarykova univerzita, Brno; Katedra psychológie FSS Masarykova univerzita, Brno.
Mesto Olomouc privítalo príslovečnou pohostinnosťou všetkých účastníkov. Patrili medzi
nich predovšetkým autori víťazných prác z katedrových kôl ŠVOK. Spolu so študentmi a ich
spolužiakmi sa na prezentovaní najlepších prác zúčastnili aj ich učitelia, aby aj ako členovia
hodnotiacej komisie ocenili všetky a vyhodnotili tie najlepšie.
Slávnostné otvorenie konferencie za organizačný tím otvoril PhDr. Martin Dolejš, PhD. Za
Univerzitu Palackého prehovorili k prítomným účastníkom vedúci Katedry psychológie doc.
PhDr. Vladimír Řehan; dekan Filozofickej fakulty doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M. A. a rektor
UP Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Prezentáciu súťažných prác MSŠPD 2011 zahájili
organizátorka konferencie PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. a predseda hodnotiacej komisie doc.
PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., ktorý predstavil jej členov v tomto zložení: Mgr. Karolína
Barinková, doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., Mgr. Daniel Dostál, PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.,
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., doc. PhDr. Judita Stempelová, CSc., Mgr. Čeněk Šašinka,
PhDr. Pavel Uhlář, Mgr. Michaela Vaňová.

Dňa 4. 4. 2011 v bakalárskej sekcii prezentovali autori 11 prác v tomto poradí na uvedené
témy:
Lucie Táborská: Červená Karkulka: Kdo je to, ten vlk? - KP PF UK Praha.
Jakub Remiar: Jeden svet nestačí. Sociálne interakcie v kontexte masových online hier
na hrdinov (MMORPG). - KP FIF UK Bratislava.
Anna Kiššová: Spokojnosť s telom a predstavy o ideálnej postave u rómskych a
nerómskych detí mladšieho školského veku. - KP FF UPJŠ Košice.
Pavla Linhartová, Adam Ťápal, Luboš Brabenec, Radomír Maceček, Jan Jiří Buchta: Vliv
černé barvy a situačního kontextu na posuzování lidí v černém oblečení.
– KP FSS MU Brno.
Ladislav Záliš, Veronika Pořízková, Petra Pichová, Markéta Dostálová – Bystřinová, Jana
Kursová: Genderové rozdíly v rozpoznávaní pravého a falešného úsměvu. – KP
FSS MU Brno.
Marie Soukupová: Faktory ovlivňující vývoj sourozeneckého vztahu z pohledu zdravého
sourozence dítěte s postižením. - KP PF UK Praha.
Eva Grenčíková: Hranie počítačových hier vo vzťahu k dimenziám osobnosti. – KP PF
UMB Banská Bystrica.
Matúš Grežo: Dispozičný optimizmus/pesimizmus ako mediátor averzie voči riziku v
procese rozhodovania. – KPV FSVaZ UKF Nitra.
Pavla Homolová, Pavel Pařízek, Veronika Bukvajová: Faktory jazyka v procesu vnímání
zvuku. - PÚ FFMU Brno.
Linda Kirchnerová: Prevládajúca nálada adolescentov v kontexte rodiny. – KP VŠZaSP
sv. Alžbety Bratislava.
Stanislava Kováčová, Martin Valenta: Vliv konformity na posuzování tváří osob
opačného pohlaví. - PÚ FF MU Brno
Nasledujúci deň 5. 4. 2011, dopoludňajší blok vyplnili prezentáciami svojich
víťazných prác študenti magisterského štúdia, s týmto zameraním:
Martin Marko: Keď mysleniu chýbajú zdroje: Analýza analytického a vhľadového
myslenia prostredníctvom riešenia problémov. - KP FIF UK Bratislava.
Katarína Košíková: Aspekty neuvedomovanej percepcie v procese rozhodovania. –
KPV FSVaZ UKF Nitra.

Lenka Šrámková: Atraktivita. KP FFUP Olomouc.
Jan Stoklasa: Využití fuzzy matematiky pro vyhodnocování psychologických dat. – KP
FF UP Olomouc.
Daniela Haubertová: Působení fyzické atraktivity na přisuzování vlastností druhému a
vnímání jeho činů. – KP FFUK Praha.
Agnesa Lukáčová: Subjektívna, psychická pohoda a sebahodnotenie v ranej starobe.KP FF UPJŠ Košice.
Popoludní sa uskutočnila porada hodnotiacej komisie. Prítomní členovia poroty nemali
vôbec ľahkú úlohu. Zamerali sa na hodnotenie 15 minútových dôkladne pripravených
prezentácií a nasledujúcich cca 5 minútových podnetných diskusií ku každej práci. Riadili sa
kritériami hodnotenia písomných prác a ústnych prezentácií. Po dôkladnom uvážení dospeli
k nasledujúcemu poradiu víťazných prác:
Víťazi Študentských psychologických dní 2011
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
11. - 12. 5. 2006
Víťazi 11. ročníka ŠVOK – medzinárodného kola

Bakalárska sekcia
1. miesto – Stanislava Kováčová, Martin Valenta: Vliv konformity na posuzování
tváří osob opačného pohlaví. - Psychologický ústav FF MU Brno.
2. miesto – Jakub Remiar: Jeden svet nestačí. Sociálne interakcie v kontexte
masových online hier na hrdinov (MMORPG). - Katedra psychológie FIF UK
Bratislava.
2. miesto – Matúš Grežo: Dispozičný optimizmus/pesimizmus ako mediátor
averzie voči riziku v procese rozhodovania. - Katedra psychologických vied
FSVaZ UKF Nitra.
3. miesto – Anna Kiššová: Spokojnosť s telom a predstavy o ideálnej postave
u Rómskych a Nerómskych detí mladšieho školského veku. - Katedra psychológie
FF UPJŠ Košice.

Magisterská sekcia
1. miesto – Katarína Košíková: Aspekty neuvedomovanej percepcie v procese
rozhodovania. - Katedra psychologických vied FSVaZ UKF Nitra.
2. miesto – Martin Marko: Keď mysleniu chýbajú zdroje: Analýza analytického
a vhľadového myslenia prostredníctvom riešenia problémov.- Katedra psychológie
FIF UK Bratislava.
3. miesto - Lenka Šrámková: Atraktivita. Katedra psychológie FFUP Olomouc.
Víťazi 12. ročníka ŠVOK - celoslovenského kola

Bakalárska sekcia
1. miesto – Jakub Remiar: Jeden svet nestačí. Sociálne interakcie v kontexte
masových online hier na hrdinov(MMORPG). - Katedra psychológie FIF UK
Bratislava.
1. miesto – Matúš Grežo: Dispozičný optimizmus/pesimizmus ako mediátor averzie
voči riziku v procese rozhodovania. - Katedra psychologických vied FSVaZ UKF
Nitra.
2. miesto – Anna Kiššová: Spokojnosť s telom a predstavy o ideálnej postave
u rómskych a nerómskych detí mladšieho školského veku. - Katedra psychológie
FF UPJŠ Košice.

Magisterská sekcia
1. miesto – Katarína Košíková: Aspekty neuvedomovanej percepcie v procese
Rozhodovania. - Katedra psychologických vied FSVaZ UKF Nitra.
2. miesto – Martin Marko: Keď mysleniu chýbajú zdroje: Analýza analytického
a vhľadového myslenia prostredníctvom riešenia problémov. - Katedra psychológie
FIF UK Bratislava.
3. miesto – Agnesa Lukáčová: Subjektívna, psychická pohoda a sebahodnotenie
v ranej starobe. - Katedra psychológie FF UPJŠ Košice.

Blahoželanie patrí nielen víťazom, ale aj ich konzultantkám a konzultantom. Víťazi získali
hodnotné odborné publikácie a v MŠPD aj nemalé finančné ocenenie: Každý zo súťažiacich
študentov si odnášal domov diplom za aktívnu účasť a taktiež odbornú monografiu a/alebo
zborník, prípadne odborný časopis, ktoré venovali do súťaže zúčastnené katedry
psychológie, SPS pri SAV, ČMPS, vydavateľstvá Grada, Portál a Psychoprof. Spoločenský
večer v prvý deň rokovania obohatili svojím zaujímavým divadelným vystúpením telesne
postihnuté deti. Poďakovanie patrí aj vedeniu Katedry psychológie Filozofickej fakulty
Univerzity Palackého a Regionálneho centra mesta Olomouc za poskytnutie veľmi pekných
priestorov na konanie konferencie a jej výborné organizačné zabezpečenie. Aktívni i pasívni
účastníci hodnotili konferenciu pozitívne, vyjadrovali veľkú spokojnosť s jej priebehom
a zabezpečením. To najcennejšie, čo si odnášali všetci prítomní boli predovšetkým nové
poznatky a skúsenosti, nadviazané kontakty a neopakovateľná príjemná atmosféra. Na nej sa
podieľalo veľkou mierou publikom pozostávajúce z poslucháčov katedier psychológie a ich
učiteľov, a predovšetkým organizačný tím pod vedením PhDr. Soni Lemrovej, Ph.D. a PhDr.
Martina Dolejša, PhD. Srdečná vďaka.

Záver
Na 1. ročníku Študentských psychologických dní 25. – 26. 4. 2001 v Bratislave si väčšina
zo 150 účastníkov priala, aby sa táto akcia stala postupne tradíciou. Mali na mysli niečo
podobné, ako sú každoročné Psychologické dni organizované Slovenskou psychologickou
spoločnosťou pri SAV a Českomoravskou psychologickou spoločnosťou. V roku 2001 sa po
výbere najlepších prác na jednotlivých katedrách stretlo 30 víťazov, autorov dvadsiatich
piatich prác, zo šiestich katedier psychológie vysokých škôl zo Slovenska (Bratislava, Trnava
– 2 katedry, Nitra, Banská Bystrica, Prešov) a z troch katedier psychológie vysokých škôl
z Česka (Praha – 2 katedry, Olomouc), aby počas dvoch dní, v tvorivej atmosfére
prezentovali výsledky svojich odborných tém a diskutovali o psychologických aspektoch
kvality života. Túto veľmi zaujímavú konferenciu zorganizovali Slovenská psychologická
spoločnosť pri SAV a Českomoravská psychologická spoločnosť, v spolupráci s Katedrou
psychológie FIF UK v Bratislave a Iuventou ako Celoštátne kolo študentskej vedeckej
odbornej činnosti víťazov katedier psychológie vysokých škôl zo Slovenskej republiky,
s účasťou katedier psychológie vysokých škôl z Českej republiky. Túžba účastníkov prvej

medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie sa postupne napĺňa. Akcia sa už stáva
tradíciou v podobe pravidelného každoročného organizovania Študentských psychologických
dní s účasťou študentov z katedier psychológie jednotlivých vysokých škôl na Slovensku,
Morave a v Čechách.
Mária Bratská
gestorka ŠPD za SPS pri SAV

