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Mezinárodní studentské psychologické dny 2017
Ve dnech 26. a 27. dubna 2017 na Katedře Psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
proběhly Mezinárodní studentské psychologické dny 2017, které v souladu s dlouholetou tradicí
zahrnovaly jednak 17. ročník Mezinárodní studentské vědecké konference a jednak 18. ročník
Celoslovenské studentské vědecké konference.
Této odborné soutěžní akce se mohli zúčastnit studenti bakalářských a navazujících magister
ských studijních oborů psychologie z České a Slovenské republiky, kteří byli nominováni svými
mateřskými psychologickými pracovišti. Většina z nich úspěšně obhájila již své odborné práce na
studentských vědeckých konferencích v rámci svých mateřských kateder. Studenti svou účastí na
této akci získali příležitost prezentovat výsledky své odborné teoretické a empirické práce, které
pod vedením svých pedagogů realizovali během svého studia, a to na mezinárodním akademickém
fóru. Měli možnost soutěžit o nejlepší odbornou práci, vyměnit si získané poznatky, diskutovat
o svých dosavadních vědeckých zkušenostech a navázat cenné formální i neformální kontakty
se svými kolegy a pedagogy. V neposlední řadě měli příležitost získat i zajímavé ceny.
Mezinárodní studentské psychologické dny proběhly ve dvou sekcích, tj. bakalářské
a magisterské. Do bakalářské sekce se mohli přihlásit studenti, kteří v současné době studují
bakalářské studium psychologie a do magisterské sekce mohli být zařazeni studenti, kteří právě
studují navazující magisterské studium psychologie. V rámci předložené odborné práce měli
studenti prokázat orientaci v aktuální odborné literatuře, schopnost vymezit problém, jeho
teoretická východiska a základní psychologický rámec tématu, formulovat výzkumnou otázku,
hypotézy, vytvořit výzkumný design, vybrat a aplikovat relevantní metody sběru dat, popsat
a analyzovat získaná data a výsledky své práce začlenit do širšího kontextu poznání v dané
oblasti. Soutěžní práce musely splňovat stejnou strukturu jako odborné články podle manuálu
APA (tzv. IMRaD).
Prostřednictvím studentů a pedagogů bylo na konferenci zastoupeno celkem 11 předních
českých a slovenských univerzitních pracovišť, které připravují budoucí psychology, tj. konkrétně
Katolická univerzita v Ružomberku, Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita
v Ostravě, Trnavská univerzita v Trnavě, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Komenského
v Bratislavě, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Univerzita Palackého v Olomouci, Pre
šovská univerzita v Prešove, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Univerzita Pavla Josefa
Štefánika v Košicích.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 23 soutěžních prací, které předložilo 27 autorů. Všechny
písemné práce byly posouzeny dvěmi nezávislými recenzenty, a to doc. PhDr. H. Záškodnou,
CSc. a doc. PhDr. Ing. L. Koutným, CSc., Ph.D. Úroveň písemných prací včetně jejich prezen
tace posuzovala také odborná porota, které předsedala doc. PhDr. M. Bratská, CSc. Jejími členy
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byli PhDr. M. Dolejš, Ph.D., Mgr. R. High, Mgr. E. Hruščová, Mgr. M. Köverová, PhD., Mgr.
J. Lukavský, Ph.D., prof. PhDr. K. Paulík, CSc., PhDr. Ľ. Pilárik, PhD., Mgr. M. Popper, PhD.,
Mgr. M. Schwarz, PhD., Mgr. M. Šipula a Mgr. I. Václaviková, PhD.
Tematické spektrum přihlášených prací signalizuje, že odborné zaměření studentů psychologie
i jejich pedagogů mělo velmi různorodou povahu. Příjemným překvapením této konference byl
zejména fakt, že byly zastoupeny také práce, které využívaly metody klasického psychologického
experimentování. O těchto skutečnostech se budou moci všichni potenciální zájemci v brzké
době přesvědčit v připravovaném konferenčním sborníku, v němž budou všechny práce souborně
publikovány.
I když nejdůležitějším cílem konference bylo především uspořádat odborné a společenské
setkání studentů psychologie a jejich pedagogů, byly v jejím závěru také vyhlášeny práce, které
získaly nejvyšší odborná ocenění. V následujících tabulkách č. 1 a č. 2 jsou uvedeni vítězové
bakalářské a magisterské sekce 17. ročníku Mezinárodní studentské vědecké konference uvádějí
tabulky č. 1 a č. 2.
Tab. 1 Vítězové bakalářské sekce 17. ročníku Mezinárodní studentské vědecké konference

Umístění

Student/ka

Název práce

1.

K. Rečková

Emoční inteligence a její
souvislost s machiavelismem

2.

K. Dvořáková,
K. Stojanová

3.

E. Chudá

Ztracena v Praze: postoje
kolemjdoucích k osobě
muslimského vyznání
Vplyv inhalácie esenciálneho
oleja šalvie lekárskej
a aktivácie akupresúrnych bodov
na pamäťový výkon

Pracoviště
Katedra psychologie, Filozofická
fakulta,
Ostravská univerzita
Katedra psychologie, Filozofická
fakulta,
Univerzita Karlova
Katedra psychologie, Filozofická
fakulta,
Univerzita Komenského

Tab. 2 Vítězové magisterské sekce 17. ročníku Mezinárodní studentské vědecké konference

Umístění

Student/ka

Název práce

Pracoviště

1.

V. Mýlek

Role motivace v silovém
a procesním modelu sebekontroly

1.

R. Hlavová

2.

D.Strachanová

Vztah mezi sugestibilitou
a teorií mysli u dětí předškolního
věku
Čo by bolo keby? Redukcia
kognitívnych odchýlok
prostredníctvom
kontrafaktov

Katedra psychologie,
Fakulta sociálních studií,
Masarykova univerzita
Katedra psychologie,
Fakulta sociálních studií,
Masarykova univerzita
Ústav aplikovanej psychológie,
Fakulta sociálnych
a ekonomických vied,
Univerzita Komenského

3.

K. Bukačová

3.

Z. Kaššaiová

Posouzení předstírání poruchy
paměti prostřednictvím
paměťových testů
Schopnosť kognitívneho
uzavretia a potreba kognitívneho
uzavretia
vo vzťahu k výkonovej motivácii

Katedra psychologie, Filozofická
fakulta,
Univerzita Palackého
Katedra psychologických vied,
Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva,
Univerzita Konštantína Filozofa
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V rámci 18. ročníku Celoslovenské studentské vědecké konference, který byl součástí
Mezinárodních studentských psychologických dnů 2017 proběhlo v duchu tradice zvlášť
hodnocení prací slovenské provenience. Na prvním místě se v bakalářské sekci umísila E.
Chudá z Univerzity Komenského s prací „Vplyv inhalácie esenciálneho oleja šalvie lekárskej
a aktivácie akupresúrnych bodov na pamäťový výkon“, na druhém místě Š. Šuvadová z Univerzity
Komenského s prací – „Asociovanie nenumerických sekvencií a prostoru“ a na třetím místě N.
Boldišová z Univerzity Komenského s prací „Situačné prediktory recipročného správania“. První
místo v magisterské sekci zaujala Bc. Daša Strachanová z Komenského univerzity s prací „Čo
by bolo keby? Redukcia kognitívnych odchýlok prostredníctvom kontrafaktov“, druhé místo
Bc. Z. Kaššaiová z Univezity Konštantína Filozofa s prací „Schopnosť kognitívneho uzavretia
a potreba kognitívneho uzavretia vo vzťahu k výkonovej motivácii“ a třetí místo N. Laciaková
z Přešovské univerzity s prací „Efekt nezdolnosti, internality vs. externality, sebahodnotenia,
sebaúčinnosti a sebaregulácie na intenciu zotrvania v chudobe“.
Pořádající ostravská katedra psychologie si váží toho, že toto pracoviště bylo poprvé ve své
historii pověřeno uspořádáním této významné mezinárodní studentské konference a oceňuje
také příležitost, že mohla aktivně sdílet přátelskou pracovní i společenskou atmosféru, kterou
se podařilo v Ostravě vytvořit.
V Ostravě, 25.5.2017
doc. PhDr. Z. Mlčák, Ph.D.
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