
  

 

Článek PhD existence II, česko-slovenská psychologická konference 

(nejen) pro doktorandy a o doktorandech 

 

Akademici z kateder jednooborových psychologií, studenti 

doktorandských, magisterských studijních programů psychologie a dalších 

vědních oborů, se setkali ve dnech 30. - 31. 1. 2012 v prostorách Uměleckého 

centra Konvikt v Olomouci. Konference PhD existence II navazuje na úspěch 

prvního ročníku konference.  

Program obou dvou dnů byl bohatý. Nově do programu byly zahrnuty 

zvané přednášky zahraničních hostů, kteří se věnují problematice vedení 

doktorských studentů. Několik bloků bylo v anglickém jazyce, kdy se nám 

podařilo zvýšit úroveň konference a i jazykové kompetence účastníků. Avšak 

program a jeho kvalita se odvíjela od témat a prezentací, které s sebou 

účastníci přivezli. Hlavní linií konference byla prezentace disertačních výzkumů. 

Témata výzkumů byly z nejrůznějších oblastí psychologie (vývojová, sociální, 

klinická, adiktologická aj.). Prezentována byla i průběžná, dílčí data z rozsáhlého 

výzkumu doktorandů a magisterských studentů psychologie, která získali PhDr. 

Martin Dolejš, Ph.D., Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. a Mgr. Aleš Neusar. Další 

významnou částí konference byly zvané přednášky českých odborníků. 

V rámci konference byla vyhlášena soutěž  vtipů a komixů, kdy se 

zúčastnilo 9 komixů. Umístili se komixy (1. místo Karolína Veldová, Markéta 

Večerková; 2. místo PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., Kateřina Manková; 3. místo 

Mgr. Jaroslav Šraděja). Co se týká posterů z 15 soutěžních posterů se umístili na 

1. místě PhDr.Miroslava Bruncková, doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.; na 2.místě 

Mgr. Lucie Myšková; na 3. místě Mgr. Denisa Janečková. 

Organizační a programový výbor Katedry psychologie a projektu VZKAS 

poskytl prostor, a také zrealizoval 12. ročník Mezinárodních studentských 

psychologických dnů 2012, se kterým se konal současně 13. ročník 

Celosvenského kola studentských prací. Předsedou soutěže se stala doc. PhDr. 

Mária Bratská, CSc. Další členové komise si poslechli a zhodnotili 17 soutěžních 



  

 

studentských příspěvků. Porota měla složité rozhodování, výherci bakalářské 

sekce se stali Lišková, Jana. Dragulová, Michaela (FF Bratislava), magisterské 

sekce Václav Petráš (FSS Brno). Soutěž bakalářská sekce Celoslovenského kola 

vyhráli Lišková, Jana. Dragulová, Michaela (FF Bratislava) a magisterskou sekci 

Celoslovenského kola Látalová Veronika (Nitra). 

Napsala: PhDr. Eva Maierová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


