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Editorial

Vážené čtenářské publikum časopisu Psychologie a její kontexty, letošní ročník publi-
kování našeho časopisu započneme poněkud netradičně – blahopřáním. Gratulujeme 
Ostravské univerzitě, která letos slaví 30. narozeniny. Rádi bychom prostřednictvím 
tohoto editorialu zmínili nejen významný vliv univerzity pro dění v Ostravě a regionu, 
ale i fakt, že univerzita podporuje náš odborný časopis již po dobu 12 let. Doufáme, že se 
nám díky soustavné práci na zkvalitňování obsahu našich publikací podaří poskytnout 
čtenářům i čtenářkám různorodé studie, které se pro ně stanou obohacujícími.

Věříme, že v tomto čísle naleznete řadu zajímavých a přínosných článků – ať už 
v podobě dvou teoretických či tří výzkumných studií. První přehledová studie zahrnuje 
poznatky o v České republice doposud ne příliš známé technice flotation REST a jejím 
vlivu na stres, úzkost a depresi z pohledu psychofyziologie. Jak nám ukazuje druhá teore-
tická studie, pandemie koronaviru nespočívá pouze v ohrožení fyzického zdraví. Studie 
předkládá aktuální problematiku důsledků pandemie Covid-19 pro psychické zdraví 
obyvatel a nabízí i vhodně zpracovaný přehled strategií s potenciálem jej podpořit.

Neodmyslitelnou součástí vysokoškolských zkoušek je přirozeně i stres studentů. 
V první výzkumné studii autorky zkoumaly projevy spirituality při zvládání stresu právě 
v rámci výše zmíněných životních okolností, a to formou případových studií. Druhá 
výzkumná studie si kladla za cíl identifikovat mezipohlavní rozdíly v morálních základech 
a osobnostních dimenzích a zároveň prozkoumat prediktivní možnosti dimenzí osob-
nostního modelu HEXACO v pěti morálních základech. Třetí výzkumná studie nabízí 
pohled na míru deprese a úzkosti u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Právě tyto 
faktory mohou mít vliv i na průběh a progresi nemoci či adherenci k léčbě.

Studenti psychologie i další zájemci jistě ocení druhé vydání známé publikace Ději-
ny psychologie od Aleny Plhákové. V tomto čísle se formou recenze Karla Paulíka čtenář 
dozví, jaké změny přináší publikace, od jejíhož prvního vydání již uplynulo bezmála 
14 let. Ve druhé recenzi nám pak naše studentka Hanka Višvaderová představí populárně 
naučnou publikaci Instamozek od švédského psychiatra Anderse Hansena. Kdo se zajímá 
o souvislosti užívání digitálních technologií a jejich vlivu na jedince i společnost, neměl 
by tuto publikaci minout.

Závěrem se vrátíme k první teoretické studii tohoto čísla. Jedná se o studii psanou 
v anglickém jazyce. Právě jejím prostřednictvím bychom rádi vyzvali i další autory či autor-
ky k tomu, aby publikovali svá díla v jazyce, který jim umožní docílit širšího publikačního 
dosahu a tím i většího citačního potenciálu. Tato volba umožní nejen rozšířit povědomí 
o vlastní odborné činnosti, ale také pomůže našemu časopisu v plnění kritérií databáze 
Scopus. Naše snaha o vstup do této databáze je stále platná a právě nárůst počtu zahranič-
ních citací je jednou z nezbytných podmínek. Už nyní se těšíme na monotematické druhé 
číslo ročníku 2021 a také na všechny studie, které budeme moct publikovat v roce 2022.
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