Editorial
Vážené čtenářky/Vážení čtenáři časopisu Psychologie a její kontexty,
máme tu čest Vám představit číslo, které uzavírá první dekádu existence odborného časopisu
Psychologie a její kontexty. A máme radost, že jsme Vás v tomto roce mohli překvapit dalším
posunem ve zkvalitňování tohoto periodika. Toto číslo je druhým v pořadí, ve kterém všem studiím
i sdělením přiřazujeme DOI (digital object identifier). V souvislosti s tím všechny autory prosíme, aby v seznamech svých referencí důsledně uváděli DOI u těch zdrojů, které je mají přiřazeny.
V tomto čísle čtenářům přinášíme dvě teoretické a pět výzkumných studií, následovaných
dvěma recenzemi kvalitních publikací. První teoretická studie diskutuje nejasné postavení termínu psychopatie v českém prostředí, včetně jejích souvislostí jako jsou empatie, morální poznání,
motivace či odpovědnost. Druhá studie přináší sondu do aktuálního stavu poznání předpojetí
a s nimi souvisejících copingových strategií u dětí a dospívajících s normální hmotností a s nadváhou a obezitou. První výzkumná studie v anglickém jazyce seznamuje čtenáře se souvislostmi
variability srdeční frekvence (HRV) a osobnostními proměnnými měřenými dotazníkem NEO-FFI. Následuje výzkumná studie zkoumající komplexní vývojové trauma a užívání návykových
látek u adolescentních dívek v institucionální výchově. Další studie u sociálně vyloučených
jedinců identifikuje jejich copingové strategie, včetně vztahů se sociodemografickými proměnnými. Ve čtvrté výzkumné studii se můžeme ponořit do obsahové analýzy minimálních preventivních programů se zaměřením na témata sexuální výchovy na českých základních školách.
Poslední příspěvek tohoto čísla zkoumá vztah vybraných osobnostních charakteristik s výdaji
studentů turistů. Závěr čísla přináší recenze nového vydání informacemi nabité publikace Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace od kolektivu editorů Výrost, Slaměník a Sollárová,
a recenze pěkné knihy Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění od autorek
Švaříčková-Slabáková a Sobotková.
Mimo prezentované studie pro Vás máme ještě dvě zajímavé informace. Tou první je, že
od příštího čísla umožňujeme autorům publikovat grafy a další objekty, u nichž to je přínosné,
v barvě. Nebojte se tak této možnosti využít. A úplně na závěr připojujeme pozvání na další
ročník naší konference Psychologické aspekty pomáhání, která se bude konat 10. a 11. listopadu
2020, tentokrát s podtitulem Psychologie a její kontexty. Věříme tak, že se každý zájemce bude
moci ke konferenci tematicky připojit a konference tak bude moci nabídnout zajímavou příležitost k setkání a k prezentaci jak akademicky, tak klinicky a terapeuticky laděných příspěvků
akademiků i prakticky zaměřených kolegů. Více informací naleznete brzy na webových stránkách konference a budeme se těšit v Ostravě v listopadu 2020 na viděnou…
Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
vedoucí redaktor
Mgr. Simona Oľhová, PhD.
výkonná redaktorka

