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Editorial

Vážené čtenářky/Vážení čtenáři časopisu Psychologie a její kontexty,
vítáme Vás při čtení našeho pravidelného odborného periodika, u něhož doufáme, že 

zpříjemní a obohatí Vaše chvíle během pandemie pravděpodobně trávené v domácí kance-
láři. Právě v období přesunu celého dění do mnohokrát hektického online prostoru přiná-
šíme poznání a snad i odpočinek ve formě studií a recenzí zdůrazňujících mnohotvárný 
charakter psychologického výzkumného záběru.

V tomto čísle se můžete začíst do pěti studií – jedné teoretické a čtyř výzkumných. 
Teoretická studie je představením a rozborem 4. revize Woodcock-Johnsonova testu (WJ 
IV), jejž patří mezi nejlépe zpracované testy komplexně postihující kognitivní schopnosti. 
Při shonu dnešní městské hromadné dopravy jste určitě nejednou pomysleli na stresující 
práci profesionálních řidičů. V první výzkumné studii z oblasti dopravní psychologie se 
můžete dozvědět, jak ovlivňuje coping, osobnostní faktory a životní spokojenost stres 
u řidičů městské hromadné dopravy. Důsledky pandemie koronaviru na společnost se 
budou nepochybně zkoumat v nejbližších letech. Ve druhé výzkumné studii autoři aktu-
álně zjišťovali míru prožívání krize během pandemie ve slovenských rodinách, včetně 
jejích dopadů na životy těchto rodin. Následuje kroskulturální výzkum, který analyzuje 
rozdíly rysové emoční inteligence a životní spokojenosti u slovenských a ukrajinských 
vysokoškolských studentů, přičemž studie zdůrazňuje facilitaci celkové životní spokoje-
nosti determinovanou sociálními okolnostmi jako možnostmi zvyšování úrovně mentál-
ního zdraví. Poslední výzkumná studie z oblasti vývojové psychologie se věnuje v našem 
prostředí nedostatečně prozkoumanému tématu čtvrtživotní krize, se zaměřením na její 
výskyt a prediktory u českých mladých dospělých.

Kromě uvedených studií naleznete v závěru čísla i dvě knižní recenze. Pro pokročilé 
čtenáře v oblasti projektivních metod doporučuje Karel Paulík jako zdroj pro inspiraci, 
uvažování a diverzifikaci poznatkové báze nově přeloženou knihu z oblasti psychologie 
osobnosti. Naopak začínajícím badatelům nebo vyučujícím metodologických seminářů je 
určena druhá recenze od Elišky Švecové, která poukazuje na užitečný zdroj při realizaci 
výzkumu zejména závěrečné práce.

Jednou z klíčových oblastí psychologie, která stála za zvolením si studia, praxe a kari-
éry v této oblasti, je pro mnohé pomáhání. Právě proto Katedra psychologie Ostravské 
univerzity už počtvrté pořádá mezinárodní konferenci Psychologické aspekty pomáhání, 
tentokrát s tematickým podtitulem Psychologie a její kontexty. Budeme rádi, pokud se na 
další informace podíváte na stránce 95 tohoto čísla a následně se konference v listopadu 
2021 zúčastníte, a to aktivně nebo i pasivně.

V závěru bychom rádi projevili velké a upřímné poděkování všem recenzentům, kteří 
si navzdory nelehkému období při výkonu své práce našli čas a prostor pro kvalitní posud-
ky. Těšíme se na další příspěvky, které s Vámi budeme sdílet v příštím čísle, a všem nám 
přejeme hodně úspěchů NEJEN při publikační činnosti.

Mgr. Simona Oľhová, PhD. (výkonná redaktorka), 
Mgr. Marek Malůš, Ph.D. (vedoucí redaktor)
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