ŠPD 2013 v európskom meste kultúry
Košice – európske mesto kultúry, v dňoch 22. – 24. 5. 2013 otvorilo svoju náruč víťazom
študentskej vedeckej a odbornej činnosti katedier psychológie z Českej republiky a Slovenskej
republiky, aby súťažili o najlepšiu študentskú vedeckú prácu. Vďaka precíznej organizačnej
činnosti pracovníkov Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, s podporou SPS pri SAV a ČMPS, sa uskutočnili v Historickej sieni UPJŠ
Študentské psychologické dni 2013. Bol to v poradí už 14. ročník Celoslovenskej konferencie
ŠVOČ a 13. ročník Medzinárodnej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
Študentských psychologických dní 2013 sa zúčastnilo celkovo 13 českých a slovenských
pracovísk: päť z Českej republiky a osem zo Slovenska. Konkrétne to boli tieto: Katedra
psychológie FSS Masarykova univerzita, Brno; Katedra psychológie FF Univerzita Palackého,
Olomouc; Katedra psychológie FF Ostravská univerzita, Praha; Katedra psychológie FF
Univerzita Karlova, Praha; Katedra psychológie PF Univerzita Karlova, Praha; Katedra
psychológie FiF Univerzita Komenského, Bratislava; Katedra psychológie Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava; Katedra psychológie FF Univerzita P. J.
Šafárika, Košice; Katedra psychologických vied FSVZ Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra;
Inštitút psychológie FF Prešovská univerzita, Prešov; Katedra psychológie FF Katolícka
univerzita, Ružomberok; Katedra psychológie FF Trnavská univerzita, Trnava; Katedra
psychológie, FF Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava.
Nádherné historické centrum Košíc privítalo už tradične známou pohostinnosťou všetkých
účastníkov ŠPD 2013. Patrili medzi nich predovšetkým autori víťazných prác z katedrových
konferencií ŠVOČ. Spolu so študentmi sa na prezentovaní najlepších prác zúčastnili aj ich
učitelia, aby ako členovia hodnotiacej komisie ocenili všetky a vyhodnotili tie najlepšie.
Konferenciu slávnostne otvoril prof. PhDr. L. Lovaš, CSc., vedúci KP FF UPJŠ. Vo svojom
vystúpení poukázal na dôležité medzníky z histórie vzniku a rozvoja katedry psychológie. Po ňom
sa ujal slova prof. PhDr. J. Gbúr, CSc., dekan FF UPJŠ. Privítal prítomných účastníkov
konferencie v dôstojných priestoroch univerzity a zaželal všetkým úspešné rokovanie a kultúrne
vyžitie počas pobytu v európskom meste kultúry. V závere otvorenia konferencie s organizačnými
pokynmi oboznámila prítomných doc. PhDr. M. Mesárošová, CSc.
Prezentáciu súťažných prác ŠPD 2013 zahájili doc. PhDr. M. Mesárošová, CSc. - riaditeľka
súťaže a doc. PhDr. M. Bratská, CSc. - predsedníčka poroty predstavením zástupcov poroty
z jednotlivých katedier a Mgr. R. Blahu - zástupcu za výbor SPS pri SAV v Bratislave.
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Hodnotiaca komisia pracovala v tomto zložení: doc. PhDr. M. Bratská, CSc.; PhDr. V. Haring,
PhD.; PhDr. M. Kačmárová, PhD.; doc. Mgr. L. Lacinová, Ph.D.; PhDr. Ľ. Pilárik, PhD.; doc. B.
Ráczová, PhD.; Mgr. Z. Sedláčková, PhDr. I. Smetáčková, Ph.D.; PhDr. P. Uhlář; PhDr. Z.
Vašašová, CSc., PhDr. P. Žitný, PhD.
Vo štvrtok, 23. 5. 2013 popoludní, v magisterskej sekcii prezentovalo svoje práce trinásť
autorov, v tomto poradí:
Kováčová Klára: Česká adaptace dotazníků učební motivace Patterns of Adaptive Learning Scales
(PALS) - KP PF UK v Prahe.
Lacková Dominika: Dôsledky pozitívnych a negatívnych zážitkov s učiteľom v ranom školskom
veku na formovanie neskoršieho vzťahu k škole - IP FF PU v Prešove.
Linhartová Pavla: Persuazivní účinky metafor - KP FSS MU Brno.
Lišková Monika: Vztah suicidálního chování a sociální opory - KP FF UP v Olomouci.
Riegel Karel: Souvislosti výkonové motivace a prožitku flow u klientů Spinning programu - KP
FF MU v Brne.
Novota Ľudovít: Psychológia hudby – percepcia hudobných emócií - KP FF UCM v Trnave.
Alexyová Darina: Perfekcionizmus a interpersonálna komunikácia v kontexte spokojnosti so
vzťahom - KP FF TU v Trnave.
Čopková Radka: Odolnosť v dodržiavaní predsavzatí - KP FF UPJŠ v Košiciach.
Ťapál Adam: Autoritářství jako kognitivně-motivační dispozice: Role Need for Cognition a Need
for Cognitive Closure - KP FSS MU v Brne.
Hruščová Eva: Hodnotová orientácia darcov krvi - IP FF PU v Prešove.
Kačmár Pavol: Posudzovanie času v kontexte exekutívnej brány - KP FF UPJŠ v Košiciach.
Grežo Matúš: Robia nás médiá sebeckými? Framing efekt ako mediátor prosociálneho správania
v sociálnych skupinách - KPV FSPZ UKF Nitra.
Martinčekova Lucia: Odpustenie u ženských obetí partnerského násilia - KP FF TU v Trnave.
....Magisterskú sekciu v troch blokoch viedli prof. PhDr. L. Lovaš, CSc.; doc. PhDr. M.
Mesárošová, CSc. a Mgr. R. Šebeňa, PhD. Večer po odznení prezentácií sa zišla na zasadnutí
hodnotiaca komisia. Porotcovia odovzdali výsledky svojho hodnotenia na spracovanie
a diskutovali o možnostiach i mieste konania budúceho ročníka ŠPD 2014. Diskusia na túto, ako
aj ďalšie témy, neformálne pokračovala medzi účastníkmi aj v ďalších večerných hodinách, počas
na slovenské špeciality bohatej recepcie, v príjemnej atmosfére a prostredí.
Nasledujúci deň, piatok 24. 5. 2013, dopoludnie vyplnili študenti bakalárskeho štúdia
psychológie prezentáciami jedenástich súťažných prác (Karel Rečka ospravedlnil svoju neúčasť
na ústnej prezentácii), s takýmto zameraním a v tomto poradí:
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Balážová Natália: Autenticita v partnerskom vzťahu v kontexte spokojnosti, lásky a slobody - KP
PF UMB v Banskej Bystrici.
Blechová Barbora, Jirásková Veronika, Vargová Helena: Výskyt funkční fixace u vysokoškoláků
- KP FF UK v Prahe.
Ďurišová Petra: Perfekcionizmus a vybrané aspekty partnerského vzťahu - KP PF UMB v Banskej
Bystrici.
Krchová Eva, Sýkorová Jana: Nechcete se posadit? Aneb pouštějí v pražské MHD více sednout
muži, či ženy? - KP FF UK v Prahe.
Krnáčiková Veronika, Kubačková Michaela: Objatie ako liek?! - KPV FSVZ UKF Nitra.
Žihľavníková Romana: „Ja som predsa dobrý človek!“ – vplyv objektívneho sebauvedomovania
na morálne rozhodovanie - KP FF UP v Olomouci.
Matušková Veronika: Efektívne na jazyky? Využitie metódy kľúčového slova pri nadobúdaní
slovnej zásoby tureckého jazyka u študentov strednej školy – KP FiF UK v Bratislave.
Mitka Milan, Šebíková Simona: Využitie detekcie mimických prejavov emócii pre účely
vyšetrovania - KP FiF UK v Bratislave.
Šimečková Petra: Sociální funkce verbální vulgarity u dívek a chlapců ve školním prostředí 6 a 9
třídy ZŠ - KP PF UK v Prahe.
Michalko Drahomír, Grepiniak Martin, Kováč Anton: Prístup ku vzdialeným konceptom u
umelcov a ne-umelcov vo vzťahu ku kognitívnemu výkonu - KP FF UCM v Trnave.
Ptáček Dušan: V exponenciálnom výťahu s inteligenciou – Aby sme nezostali udivení - KP VŠZ
a SP sv. Alžbety v Bratislave.
V bakalárskej sekcii prezentáciám v dvoch blokoch predsedali doc. PhDr. M. Bratská, CSc.
a Ing. Mgr. J. Bavoľár, PhD. Po odprezentovaní prác sa uskutočnila porada hodnotiacej komisie.
Prítomní členovia poroty mali veľmi ťažkú úlohu. Zamerali sa na hodnotenie 15 minútových
dôkladne pripravených a výborne prednesených prezentácií, ako aj po nich nasledujúcich
podnetných diskusií ku každej práci. Riadili sa kritériami hodnotenia ústnych prezentácií. Po
dôkladnom uvážení dospeli k takémuto poradiu víťazných prác:
Víťazi 14. ročníka - Celoslovenskej konferencie ŠVOČ
Bakalárska sekcia
1. miesto
Matušková Veronika: Efektívne na jazyky? Využitie metódy kľúčového slova pri nadobúdaní
slovnej zásoby tureckého jazyka u študentov strednej školy – KP FiF UK v Bratislave.
2. miesto
Krnáčiková Veronika, Kubačková Michaela: Objatie ako liek?! - KPV FSVaZ UKF Nitra.
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Ďurišová Petra: Perfekcionizmus a vybrané aspekty partnerského vzťahu
KP PF UMB v Banskej Bystrici.
3. miesto
Mitka Milan, Šebíková Simona: Využitie detekcie mimických prejavov emócii pre účely
vyšetrovania - KP FiF UK v Bratislave.
Balážová Natália: Autenticita v partnerskom vzťahu v kontexte spokojnosti, lásky a slobody
KP PF UMB v Banskej Bystrici.
Magisterská sekcia
1. miesto
Alexyová Darina: Perfekcionizmus a interpersonálna komunikácia
v kontexte spokojnosti so vzťahom - KP FF TU v Trnave.
2. miesto
Kačmár Pavol: Posudzovanie času v kontexte exekutívnej brány - KP FF UPJŠ v Košiciach.
3. miesto
Martinčekova Lucia: Odpustenie u ženských obetí partnerského násilia - KP FF TU v Trnave.
Víťazi 13. ročníka – Medzinárodnej konferencie ŠPD
Bakalárska sekcia
1. miesto
Žihľavníková Romana: „Ja som predsa dobrý človek!“ – vplyv objektívneho sebauvedomovania
na morálne rozhodovanie - KPs FF UP v Olomouci.
2. miesto
Matušková Veronika: Efektívne na jazyky? Využitie metódy kľúčového slova pri nadobúdaní
slovnej zásoby tureckého jazyka u študentov strednej školy - KP FiF UK v Bratislave.
3. miesto
Krnáčiková Veronika, Kubačková Michaela: Objatie ako liek?! - KPV FSVaZ UKF Nitra.
Ďurišová Petra: Perfekcionizmus a vybrané aspekty partnerského vzťahu
KP PF UMB v Banskej Bystrici.
Magisterská sekcia
1. miesto
Alexyová Darina: Perfekcionizmus a interpersonálna komunikácia
v kontexte spokojnosti so vzťahom - KP FF TU v Trnave.
2. miesto
Kačmár Pavol: Posudzovanie času v kontexte exekutívnej brány - KP FF UPJŠ v Košiciach.
3. miesto
Linhartová Pavla: Persuazivní účinky metafor - KP FSS MU Brno.
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Ceny víťazom odovzdali prof. PhDr. L. Lovaš, CSc.; doc. PhDr. M. Mesárošová, CSc. a doc.
PhDr. Mária Bratská, CSc. Zablahoželali nielen víťazom, ale aj ich konzultantkám
a konzultantom. Víťazi získali hodnotné odborné publikácie a aj nemalé finančné ocenenie:
Každý zo súťažiacich študentov ŠPD 2013 si odniesol domov čestné uznanie za aktívnu účasť.
Stalo sa už dobrou tradíciou, že vedecké i odborné monografie, zborníky zo Psychologických dní
a odborné časopisy venovali súťažiacim študentom zúčastnené katedry psychológie, SPS pri SAV
a tiež vydavateľstvo Psychoprof.
Na záver konferencie poďakovala doc. PhDr. M. Bratská, CSc. - predsedníčka poroty, všetkým
aktívnym účastníkom, členom hodnotiacej komisie za zodpovednú reprezentáciu katedier a
odvedenú prácu. Ďalej vedeniu Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ako aj
vedeniu Katedry psychológie FF UPJŠ za poskytnutie dôstojných priestorov na konanie
konferencie a jej výborné organizačné zabezpečenie. Aktívni i pasívni účastníci hodnotili
konferenciu veľmi pozitívne, vyjadrovali veľkú spokojnosť s jej priebehom a zabezpečením. To
najcennejšie, čo si odnášali všetci prítomní boli predovšetkým nové poznatky a skúsenosti,
nadviazané kontakty a zážitky z neopakovateľnej tvorivej atmosféry. Na nej sa podieľalo veľkou
mierou

publikom

pozostávajúce

z poslucháčov

katedier

psychológie

a ich

učiteľov

a predovšetkým početný organizačný tím, pod vedením riaditeľky súťaže doc. PhDr. M.
Mesárošovej, CSc.
Záver
Možno konštatovať, že postupne sa stáva skutočnosťou prianie, ktoré na Medzinárodných
študentských psychologických dňoch, v apríli 2001 v Bratislave, vyslovila väčšina zo 150
účastníkov, aby sa táto akcia stala postupne tradíciou. Mali na mysli niečo podobné, ako sú
každoročné Psychologické dni, organizované Českomoravskou psychologickou spoločnosťou a
Slovenskou psychologickou spoločnosťou pri SAV. Naplnenie túžby účastníkov potvrdila aj
vysoká odborná a organizačná úroveň tohtoročnej konferencie MŠPD 2013 v Košiciach – v
európskom meste kultúry. Tešíme sa na symbolické odovzdanie štafety, ktoré v súčasnosti
intenzívne zvažuje prebrať Katedra psychológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity
v Brne. Veľmi si prajeme, aby sa kolegyniam a kolegom z Brna podarilo usporiadať na ich pôde
na jar 2014, ďalší 14. ročník Medzinárodných študentských psychologických dní a 15. ročník
Celoslovenskej konferencie ŠVOČ. Držíme palce a viacerí z nás radi pri organizácii pomôžeme.

Mária Bratská
gestorka a zakladateľka ŠPD za SPS pri SAV
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