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Studentská vědecká konference Katedry psychologie Filozofické fakulty OU, 27. 3. 2013
Katedra psychologie pokračuje úspěšně v tradici studentských vědeckých konferencí realizovaných
každoročně ke Dni učitelů. My, vysokoškolští učitelé, proto vnímáme odborná vystoupení oborových
studentů naší katedry nejen jako prezentaci odborných výsledků aktivně zúčastněných studentů, ale
také jako ocenění práce nás – pedagogů. Na letošní konferenci se přihlásilo 12 studentů oborů
psychologie a sociální práce, potěšující je účast studentů kombinovaných forem oborů sociální práce.
V první části konference vystoupili studenti jednooborové a dvouoborové bakalářské Psychologie
s příspěvky na téma:
 Romana Dzurošková – „Súvislosti psychickej deprivácie a reziliencie u detí v ústavnej
starostlivosti“,
 Dagmar Fasetová – „Hodnotová orientace a dobrovolnictví“,
 Karel Rečka – „Vztah narcismu a empatie u vysokoškolských studentů“,
 Zuzana Fabiánová – „Vliv úrovně sense of coherence na volbu copingových strategií u
adolescentů v různých životních kontextech“,
 Kristýna Mžyková – „ Genderové stereotypy v pohádkách H. Ch. Andersena“,
 Sandra Ščudlová – „Vztah středoškolských studentů ke zdraví“.
Ve druhé části konference vystoupili studenti bakalářského studia Poradenství v sociální práci a
magisterského navazujícího studia Sociální práce s poradenským zaměřením prezenčních i
kombinovaných forem:
 Eva Horňáková – „Stáří a změny ve financování zdravotní péče“,
 Katarína Dubělčíková – „Názory stredoškolskej mládeže na prevenciu HIV/AIDS“,
 Kateřina Glumbíková – „Genderové odlišnosti v interpersonálních vztazích“,
 Irena Grygarová – „Sexualita lidí s mentálním postižením v praxi“,
 Anna Pětvaldská – „Názory stredoškolské mládeže na euthanasii“.
Odborná porota složená ze dvou pedagogů a jednoho studenta měla nelehký úkol vybrat z jedenácti
přednesených kvalitních příspěvků tři nejlepší. Kromě odbornosti rozhodovala úroveň vizuální
prezentace příspěvků, rétorické dovednosti referujících a schopnost pohotově a adekvátně reagovat.
První a druhé místo získaly studentky navazujícího studia sociální práce Kateřina Glumbíková a Irena
Grygarková, na místě třetím se umístila studentka psychologie Kristýna Mžyková, jejíž vystoupení
bylo vyhodnoceno navíc jako nejlepší účastníky konference – získala cenu publika. Ocenění v podobě
finanční odměny i katedrou vydávaného časopisu Psychologie a její kontexty určitě vítězky potěšilo.
Zájem a diskuzi vyvolaly ovšem i další prezentované příspěvky, posluchače velmi oslovilo osobní
zaujetí přednášeným tématem.
V letošním roce bylo úspěšné vystoupení na konferenci současně i podmínkou pro výběr
studenta psychologie, který bude reprezentovat FF OU na 13. Medzinárodných študentských
psychologických dňoch v květnu 2013. Delegován byl Karel Rečka z 2. r. jednooborové Psychologie,
který se v sekci psychologie umístil jako druhý.
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Poděkování za úspěšně realizovanou Studentskou vědeckou konferenci patří nejen
vystupujícím, pedagogům - vedoucím prací, organizátorům a moderátorovi, ale i publiku, které
podpořilo referující svou účastí i zvídavými dotazy v diskuzi. Cílem těchto konferencí je motivovat
studenty k vědecké činnosti, dát jim možnost předvést výsledky své práce před širším auditoriem.
Věříme, že SVK 2013 byla pro studenty pomáhajících profesí katedry psychologie inspirací pro
studentské odborné „klání“ v následujícím roce.
Anna Schneiderová
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