Zápis z práce s cílovou skupinou
Název akce: Konference PhD existence II, česko-slovenská psychologická
konference (ne)jen o doktorandech a pro doktorandy
Témata:
1. zvané přednášky (6) prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. a Mgr. Stanislav Ježek,
PhD., Dr. Wander Van der Vaart, Mgr. Martin Loučka, Ph.D., Mgr.et Mgr. Jan
Mareš, Ph.D., Mgr. et Mgr. Roman Procházka, PhD.
2. aktivní příspěvky doktorských studentů z Čech a Slovenska ve formě posteru
(16), ústních přednášek (36), workshopů (2)
3. Mezinárodní psychologické dny a Celoslovenské kolo: 17 soutěžních
příspěvků z českých a slovenských kateder psychologie.
4. Setkání vedoucích kateder jednooborových psychologií v ČR a SK- jednalo 16
vedoucích a zástupců kateder.

Datum: 30. - 31. 1. 2012
Místo konání: Umělecké centrum Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc 779 00
Počet účastníků: celkem 183 (z toho 49 zahraničních)
Odborná konference byla určena pro cílové skupiny:
akademičtí pracovníci, postgraduální studenti Katedry psychologie z Čech a
Slovenska, studenti psychologie
Program akce:
Začátek: 30.1.2012 09:00
Ukončení: 31. 1. 2012 16:30
Stručný popis práce s cílovou skupinou:
První den konference 30. 1. 2012 od 8:00 probíhala registrace účastníků.
V 9:00 začalo slavnostní zahájení konference, kde účastníky uvítal, pod
moderováním Mgr. Miroslava Charváta, PhD., vedoucí projektu VZKAS PhDr. Martin
Dolejš, PhD., děkan Filozofické fakulty UP doc. PhDr. Jiří Lach, PhD., M.A., rektor
Univerzity Palackého prof. RNDr. Miroslav Mašlán, CSc. a vedoucí katedry

psychologie FF UP PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Poté následovaly zvané přednášky
věnující se doktorskému studiu v Čechách a na Slovnesku. Zvaných přednášek se
zhostil Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. a Mgr. Stanislav Ježek, PhD. Dále pokračoval
zvanou linií Dr. Wander Van der Vaart a Mgr. Martin Loučka, kteří přinesli pohled
zahraničního studia Ph.D. Poté se uskutečnila velice zajímavá diskuze s akademiky,
studenty a zástupci psychologických kateder. Po obědě následovalo setkání
vedoucích kateder nad stanoveným programem.
Odpoledne se rozeběhly další dvě místnosti, kde probíhaly ústní přednášky.
Paralelně běžela jedna místnost, kde soutěžili studenti v rámci soutěže MPSD.
Společenský večer proběhl v Jazztibetu, kde zahrálo smyčcové kvarteto Desigual
Quartet.
Druhý a poslední den konference 31.1.2012 probíhaly v sálech ústní příspěvky
účastníků a workshop. Paralelně se konala prezentace posterů a soutěžních prací
v rámci MPSD.
Na konci konference proběhlo slavnostní ukončení konference a vyhlášení
soutěží o nejlepší komix, poster a soutěžních prací bc. a mgr. studia a
Celoslovenského kola.
Celá akce se setkala s velikým ohlasem jak od samotných účastníků, tak i od
zástupců kateder. Proběhl sběr evaluačních dotazníků, vyhodnocení dotazníků bude
součástí evaluační zprávy.
Účastníci v závěru obdrželi certifikáty dokládající jejich účast na akci.

Zapsala: PhDr. Eva Maierová

