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Stejně, jako v několika posledních letech, byla i tento rok v měsíci březnu na katedře
psychlogie realizována Studentská vědecká konference, na které dostali studenti možnost
prezentovat před svými kolegy a pedagogy výsledky své odborné práce. V letošním roce se se
zajímavými tématy rozhodlo vystoupit deset studentů. O umístění tří nejlepších příspěvků
rozhodovala odborná porota doplněná o jednoho studenta. Předsedou poroty byl doc. PhDr.
František Baumgartner, CSc., členové Mgr. Marek Malůš, Ph.D. a Mgr. Michaela Pečtová,
Ph.D. Tento rok byla navíc porota posílena dvěma kolegyněmi z Prešovské univerzity
v Prešově PhDr. Miroslavou Brunckovou, Ph.D. a Mgr. Miroslavou Bozogáňovou, Ph.D,
které katedru navštívily v rámci programu Erasmus+. Celou konferenci moderovala PhDr.
Viktoria Kopuničová, Ph.D.
Při hodnocení hrála svou roli nejen odborná úroveň příspěvků, ale rovněž rétorické
dovednosti referujících, jejich schopnost pohotově a adekvátně reagovat na dotazy,
v neposlední řadě také vizuální stránka přihlášených prezentací.
První místo získala studentka jednooborové bakalářské Psychologie Eliška Dvorská,
která pod vedením Mgr. Marka Malůše, Ph.D. připravila příspěvek s názvem Osobnostní styly
účastníků kvaziexperimentální studie Chamber REST. Chamber REST pracuje se sníženou
zevní stimulací a mezi laickou veřejností je známá pod pojmy „pobyty ve tmě“ nebo např.
„terapie tmou“. Cílem prezentované studie pak bylo zjistit, zda a jak se od populační normy
liší osobnostní styly jedinců, kteří se jsou ochotni v rámci experimentální studie podstoupit
několikadenní pobyt v prostředí se sníženou zevní stimulací.
Porota se rozhodla udělit druhé místo studentce 2. ročníku dvouoborové bakalářské
Psychologie Terezii Slívové, která vystoupila s příspěvkem Osobnost, deprese a problematické užívání internetu. Tato studentka pak získala příležitost reprezentovat katedru i
v mezinárodním česko-slovenském kole SVK. Příspěvek byl zaměřen na zkoumání vztahů mezi
faktory osobnosti, depresí a problematickým používáním internetu u studentů středních a
vysokých škol v ostravském regionu a studentka na něm pracovala pod vedením PhDr.
Viktorie Kopuničové, Ph.D.
S tématem Pracovní spokojenost a angažovanost učitelů ZŠ se na třetím místě umístila
Bc. Aneta Bajgarová, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia Učitelství
psychologie, která pracovala pod vedením prof. PhDr. Karla Paulíka, CSc. Příspěvek, se
zabýval teoreticky i prakticky aktuální problematikou možných souvislostí pracovní
spokojenosti a pracovní angažovanosti v učitelské profesi.
Cenu publika získala studentka Tereza Šimečková, která pod vedením doc. PhDr. Zdeňka
Mlčáka, Ph.D. připravila příspěvek na téma Styl rodinné výchovy a volba strategií zvládání stresu u
dospívajících.
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Dalšími přihlášenými studenty byli: Bc. Petra Čechová a Bc. Markéta Kucserová, které
přednesly příspěvek s názvem Test-retestová studie kognitivních funkcí v podmínkách
experimentálních pobytů Chamber REST (vedoucí Mgr. Marek Malůš, Ph.D), Beata
Gottwaldová s příspěvkem Posttraumatický růst u osob pečujících o příbuznés Parkinsonovou
chorobou (vedoucí Mgr. Marek Malůš, Ph.D), dále Michal Hrušák s příspěvkem Pracovní
angažovanost a spokojenost pracovníků v dělnických profesích (vedoucí prof. PhDr. Karel
Paulík, CSc.), Jan Pacík s příspěvkem Užívání psychedelických látek ve vztahu k úzkostným
stavům (vedoucí prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.), a v neposlední řadě Bc. Šárka Nevařilová
s příspěvkem Kyberstalking z pohledu oběti a agresora u studentů středních a vysokých škol
(vedoucí PhDr. Viktória Kopuničová, Ph.D. a doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.).
Za každým příspěvkem následovala diskuze zaměřená na cíle a metody prezentovaných
výzkumů, možnosti statistické analýzy výsledků i limity představovaných studií. Všichni
prezentující prokázali schopnost kultivovaně reagovat na dotazy z řad publika i od členů
odborné poroty,čím prokázali, že se v dané problematice dobře orientují.
Letošní studentskou vědeckou konferenci lze celkově zhodnotit jako zdařilou
a inspirativní akci, jež naplnila své cíle.
Mgr. Michaela Pečtová, Ph.D., Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

