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V dňoch 18. a 19. septembra 2014 sa uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom ,,Sociálne procesy
a osobnosť“ s podtitulom Človek a spoločnosť. Podujatie sa konalo v podtatranskej obci Stará Lesná v
priestoroch hotela Academia. Organizátorom konferencie bol Spoločenskovedný ústav Slovenskej
akadémie vied.
Dvojdňový program pozostával zo šiestich blokov a štyroch sympózií, po každom z nich nasledovala
diskusia. Súčasťou programu bola tiež posterová sekcia, v ktorej sa organizátori rozhodli oceniť snahu
najmä doktorandov a v rámci jej vyhodnotenia udelili cenu za najlepší poster.
Na úvod účastníkov konferencie privítali a vedecké podujatie slávnostne otvorili J. Výrost a M. Kentoš.
Následne odovzdali slovo H. Klimusovej, ktorá pozvala účastníkov na budúci ročník konferencie v rámci
Psychologického ústavu Masarykovej univerzity v Brne.
Sympózium s názvom Sebaregulácia a možnosti jej zisťovania uviedol L. Lovaš s témou: Model
sebaregulácie týkajúcej sa starostlivosti o seba. Nasledovné príspevky sa niesli v znamení rovnakej témy:
Psychometrická validizácia skrátenej verzie dotazníka sebaregulácie (SSRQ) naprieč tromi Európskymi
krajinami (R. Šebeňa a kol.), Nástroje posudzovania sebaregulácie v učení (M. Mesárošová),
Sebaregulácia v Modeli na cieľ orientovaného správania (K. Vasková).
Program pokračoval sympóziom s názvom: Vnímanie bezpečia v rozličných kontextov. V rámci tejto témy
odzneli referáty: Vnímanie bezpečia vo vzťahu k sledovaniu médií, dôvery v políciu a súdy a úrovni
kriminality (M. Kentoš), Vnímané bezpečie a jeho vzťah k veku, rodu a preventívnemu správaniu (M.
Bozogáňová), Vnímanie bezpečia v kontexte viery a spirituálnej pohody (J. Fecková, M. Kopaničáková).
Sympózium ukončil J. Výrost s prednáškou Výskyt syndrómu „dobrého samaritána“ v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti v dátach ISSP 2011 a vnímanie zdravotného rizika.
Po krátkej prestávke sa v programe pokračovalo blokom 1, ktorý prebiehal v aule, kde odzneli tieto
príspevky: Autonómiu podporujúci interpersonálny štýl zo strany dôležitých druhých a integrácia
osobnosti (V. Látalová a kol.), Emocionálna inteligencia v súvislosti s vybranými aspektmi partnerského
vzťahu (E. Virostková Nábělková a kol.), Samota a její úloha v dnešní společnosti (V. Kavková; M. Malůš
a kol.), Efektivita kognitivního tréninku v kontextu teorie PSI (Personal systems interaction theory) (V.
Marček; T. Urbánek). Súčasne boli v salóniku v rámci bloku 2 odprezentované témy: Sebepoškozování u
uživatelů drog (V. Knetlová; T. Urbánek), Univerzalita školské preventivní intervence zaměřené na
užívání konopných drog (R. Gabrhelík a kol.), Osobnostné dimenzie u pedofilných a nepedofilných
abuzérov detí podľa modelu Big-Five (D. Kešický), Vliv ADHD na vybrané psychosociální aspekty života
klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách: představení designu realizované studie (L.
Čablová a kol.). Nasledovala krátka prestávka, po ktorej prebiehal program opäť súbežne v aule aj
v salóniku. Blok 3, ktorý sa konal v aule, obsahoval témy: Vývin školskej triedy v čase (M. Dobeš),
Interpersonálne črty učiteľov a percepcia vlastného interakčného štýlu (M. Köverová), Interakčné štýly
riaditeľov (I. Barqawi; L. Galová), Hyperprotektívni rodičia – nároční partneri školy (Janka Lajčiaková
a kol.), Deficity čiastkových funkcií a školská úspešnosť u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (G.
Kvasničková; V. Lazíková). Blok 4 viedol K. Paulík a boli odprezentované témy: Šikana a překryv více rolí:
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Jací jsou žáci v roli agresorů i obránců? (P. Janošová a kol.), Vzťahová väzba v súvislosti s percipovanou
sociálnou oporou u aktérov šikanovania v období pubescencie (I. Schusterová), Prežívanie strachu zo
šikanovania u obetí v súvislosti s percepciou sociálnej opory (M. Dědová), Osobnostní charakteristiky
dospívajících s výskytem sebepoškozujícího jednání (M. Vrbová; H. Klimusová a kol.), Preference hodnot u
českých dobrovolníků a dobrovolnic (K. Paulík; Z. Mlčák).
Po prestávke na občerstvenie nasledovala posterová sekcia, kde bolo vystavených 40 posterov: Životné
ciele a užívanie alkoholu u vysokoškolákov (A. Janovská; J. Benka; O. Orosová), ADOS – 2 objektívna
diagnostika porúch autistického spektra na Slovensku (S. Hnilicová; G. Kvasničková a kol.),
Autonómiu-podporujúci interpersonálny štýl zo strany dôležitých druhých a integrácia osobnosti (V.
Látalová a kol.), Deskriptívne normatívne presvedčenia, očakávané dôsledky konzumácie alkoholu a
konzumácia alkoholu medzi dospievajúcimi (M. Brutovská; M. Berinšterová; O. Orosová; L. Jurystová),
Dodržiavanie daňových predpisov (I. Jeleňová), Elektrodermálna aktivita a reakčný čas (D. Moskaľová
a kol.), Elektrodermálna aktivita u schizofrénnych porúch pri slovno-asociačnom teste (I. Brezina; P.
Soláriková a kol.), Faktory nespokojnosti s telom a riziko porúch stravovania u vysokoškolákov (L.
Hricová; O. Orosová; B. Gajdošová), Heterostereotypy slovenskej majority a maďarskej menšiny v
kontexte frekvencie kontaktu, postoj voči jazyku druhej národnosti a rodových rozdielov (I. Brezina
a kol.), Hudobné preferencie vo vzťahu k interpersonálnym tendenciám detí staršieho školského veku (P.
Kusý), Charakteristiky vzťahovej väzby týraných žien umiestnených v zariadení núdzového bývania (J.
Szilágyiová; M. Heráková; G. Lukáčová), Konštruktívne myslenie verzus výskyt pozitívnych a negatívnych
emócií v pracovnom procese (Z. Birknerová; M. Frankovský; A. Lelková); Kríza mladého veku z pohľadu
sebaregulácie (V. Zibrinyiová), Laické teórie o príčinách depresie u študentov medicíny a psychológie (S.
Aziriová; A. Heretik, ml.), Neuroticismus a extraverze korelují se schopností dosáhnout orgasmu u
českých žen (V. Linkov a kol.), Odolnosť rodiny a osobnostné vlastnosti jej členov (E. Pavluvčíková a kol.),
Osobnostné faktory, autonómia a problematické užívanie internetu (B. Gajdošová; O. Orosová; A.
Janovská; J. Benka); Osobnostné vlastnosti ako prediktory kvality života (G. Mikulášková), Osobnostní
koreláty a antecedenty blízkých vztahů v dospělosti (M. Blatný a kol.), Starostlivosť dospelých v rôznych
sociálnych kontextoch a užívane alkoholu medzi dospievajúcimi. Mediačný efekt sebakontroly (M.
Berinšterová; O. Orosová; M. Miovský), Pracovný stres a vnímané obohacovanie medzi prácou a rodinou
(D. Fedáková; D. Bodnárová; Z. Kaščáková), Prediktory subjektívne hodnotenej kvality života:
sebahodnotenie, neuroticizmus a extraverzia (P. Babinčák a kol.), Prieskum výskytu šikany na štátnej a
súkromnej základnej škole, úspešných stratégií jej riešenia z pohľadu žiakov v súvislosti s mierou
afektívnej empatie respondentov (S. Bernátová; S. Aziriová;K. Krajčírovičová), Psychometrická analýza a
syntéza existujúcich nástrojov na diagnostikovanie úzkosti a zvládania záťaže v ošetrovateľstve (E.
Sollárová; T. Sollár;J. Turzáková;A. Solgajová), Sociální charakteristiky komunikátora z pohledu
kvantitativní psycholingvistické analýzy (D. Kučera a kol.), The Importance of Factors Induced in
Experimental Stress Paradigm Estimated by Neural Network Classifier (V. Marko a kol.), Účinky reklamy
(Dalibor Jurášek;P. Marman), Úspěšný vývoj jako celoživotní proces: příklad Brněnského longitudinálního
výzkumu (K. Millová;M. Blatný), Validity of Hybrid Experimental Stress Protocol Supported by Observed
State Anxiety Change (M. Marko), Vedomostná úroveň a hodnotové postoje mladej generácie súvisiace s
neželanou graviditou (K. Krajčírovičová; S. Bernátová;S. Aziriová a kol.), Vnímanie pozitívnych
očakávaných dôsledkov užívania alkoholu v rannej adolescencii (K. Barinková; M. Berinšterová; O.
Orosová), Vývoj seberegulačních strategií v období vynořující se dospělosti (K. Millová;H. Řadová a kol.),
Vzťah teoreticko-počtového myslenia a kognitívnych omylov u manažérov v rôznych sektoroch (V. Čema;Ľ.
Zibrínová), Vzťahová väzba a kariérne rozhodovanie adolescentov (Ľ. Konrádová a kol.), Vzťahová väzba a
organizačné správanie (M. Schraggeová;E. Rošková), Seba-regulácia, sociálna opora, rizikové správanie a
plány vysokoškolákov do budúcnosti: medzinárodné porovnanie (O. Kalina), Je riadenie v komplexnom
prostredí komplexné? – Empirická analýza miery inklinácie riadiacich pracovníkov k rešpektovaniu
princípov komplexných adaptívnych systémov (E. Bolfíková). Prvý deň konferencie bol ukončený
spoločenským večerom, kde ocenili doktorandku Mariannu Berinšterovú za najlepšie prevedenie posteru.
Nasledujúci deň začal sympóziom s názvom: Kognitívne aspekty rozhodovacích procesov, konkrétne išlo
o témy: Rozhodovanie a kognitívne vyčerpanie: efekt referenčného bodu a efekt kompromisu (V. Bačová
a kol.), Výhoda nevedomého myslenia v rozhodovaní: Porovnanie rozhodovacích domén (V. Čavojová; E.
Ballová Mikušková a kol.), Potreba štruktúry ako prediktor rozhodovacích štýlov u vojakov zúčastňujúcich
sa mierových misií (L. Pitel;P. Halama a kol.), Rýchlosť rozhodovania záchranárov a študentov urgentnej
medicíny v súvislosti s potrebou kognitívnej štruktúry (K. Košíková), Plánovanie v práci veliteľa
zdravotníckeho zásahu pri hromadnom leteckom nešťastí – pohľad z perspektívy makrokognícií (L.
Adamovová).
Nasledovala prestávka, po ktorej si účastníci mali možnosť vypočuť témy z ďalšieho sympózia s názvom
„Prečo a ako skúmať sociálne vplyvy na rozhodovanie?“: Prečo a ako skúmať sociálne vplyvy na
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rozhodovanie? (R. Masaryk), Riskujeme, aby sme dobehli iných? Sociálne referenčné body v rizikových
voľbách (K. Dudeková a kol.), Očkovanie v sieti. Vplyv diskusií na sociálnych sieťach na rozhodovanie o
očkovaní / neočkovaní (M. Hatoková), Kultúra ako zdroj sociálnych vplyvov: Hofstedeho dimenzie na
Slovensku, v Čechách a v Holandsku (I. Brezina;R. Masaryk a kol.). Nasledovala obedňajšia prestávka, po
ktorej v bloku 5 vystúpili účastníci s nasledujúcimi témami: Čo prispieva k emocionálnej pohode
vysokoškolákov? (O. Orosová; B. Gajdošová;A. Janovská;R. Gabrhelík), Životná perspektíva vo vzťahu k
rizikovému správaniu u vysokoškolských študentov (O. Orosová;J. Benka), Body Image vysokoškolských
studentek s ohledem na možný transgenerační přenos (V. Pivoňková a kol.), Výskyt depresivity v rané
adolescenci (H. Klimusová a kol.). V tom istom čase prebiehali prednášky aj v salóniku, konkrétne blok 6
a témy: Biopsychológia, jej interfunkčné koreláty – experimentovanie na Katedre psychológie Filozofickej
fakulty UK (I. Brezina), Rómovia a Vietnamci očami väčšinovej spoločnosti: Úloha hrozby vo vzťahu
medziskupinového kontaktu a postojov (T. Žingora a kol.), Ekonomická moralita a politická afinita (M.
Kráľ), Empatické tendencie a možnosti ich rozvíjania v pomáhajúcich a nepomáhajúcich profesiách (J.
Stehlikova).
Na záver J. Výrost poďakoval účastníkom konferencie SPaO 2014 za účasť a príjemnú atmosféru v
priebehu konferencie. Výstupom medzinárodnej konferencie Sociálne procesy a osobnosť 2014 bude
konferenčný zborník, ktorý sa zostavovatelia pokúsia indexovať v databáze Web of Science.
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