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Editorial

Vážené čtenářské publikum časopisu Psychologie a její kontexty,
V této nelehké době, která je poznamenaná důsledky pandemie koronaviru a eskala-

cí ruské invaze na Ukrajinu, se mnoho lidí při hledání odpovědí na své otázky obrací na 
psychology. Je to právě psychologie, jejímž cílem je zabezpečovat pozitivní, konstruktiv-
ní, smysluplné a trvalé změny v životech lidí a ovlivňovat jejich chování k lepšímu. S touto 
vizí bychom i my rádi přidali naši kapku poznání do vědeckého moře psychologie, a to 
prostřednictvím platformy, kterou máme k dispozici.

Jádro našeho aktuálního čísla tvoří tři teoretické a tři výzkumné studie. První teore-
tická studie se zaměřuje na objasnění termínu psychologické první pomoci na základě 
výsledku konceptuální analýzy. V druhé teoretické studii se čtenáři mohou dozvědět, 
jaká specifika psychodiagnostiky v personální oblasti je příhodné si osvojit (v kontrastu 
s klinickou praxí). Přehledová studie v anglickém jazyce uvádí téma efektivního zmírňo-
vání pracovního stresu, a to prostřednictvím porovnání mindfulness a relaxace.

V tématice stresu pokračuje i první výzkumná studie, která poukazuje na to, jak 
krátkodobá technika omezení zevní stimulace ovlivňuje úroveň vnímaného stresu. Právě 
stres je naneštěstí každodenní součástí mnohých životů a autoři příspěvku poodhalují 
a objasňují jednu z potenciálních cest jeho redukce. Další výzkumná studie se věnu-
je tématu motivace k myslivecké činnosti, v jejímž kontextu je sledována role různých 
motivů myslivosti a jejich souvislost s charakteristikami osobnosti. Poslední příspěvek 
v anglickém jazyce nabízí poznatky o vybraných vzdělávacích aspektech akademického 
výkonu dětí zkoumaných z hlediska sociodemografických proměnných, percentilových 
hodnot BMI, skóru kognitivních testů, škály internalizace zkreslení hmotnosti a škály 
sebepojetí. Tato studie zkoumala, zda a do jaké míry výše uvedené faktory přispívají škol-
ním výsledkům.

Velmi nás těší nárůst zájmu autorů a autorek o publikování článků v anglickém jazyce. 
Tento zájem se promítá jak v teoretické, tak i ve výzkumné studii tohoto čísla. V současné 
době internacionalizace a takřka neomezených možností „komunikace“ s autory z celé-
ho světa by byla škoda nevyužít této možnosti zvýšení dosahu vlastní práce. Naši plnou 
podporu mají však také publikace v českém či slovenském jazyce, jejichž cílem je zaměřit 
se na středoevropské publikum, které prostřednictvím nových článků informují o feno-
ménech specifických právě pro tuto oblast Evropy. Tak či onak si vážíme všech našich 
autorů, autorek i recenzentů a recenzentek, kteří nám umožňují udržovat chod i kvalitu 
našeho časopisu.
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