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Konference a mimořádné přednášky konané 

na Psychologickém ústavu FF MU 

v průběhu roku 2012

Alena Slezáčková

Psychologický ústav, Masarykova Univerzita v Brně

V průběhu roku 2012 byl Psychologický ústav FF MU aktivně zapojen do přípravy a reali-
zace dvou velkých konferencí s mezinárodní účastí. Důraz kladený na rozvíjení zahranič-
ní spolupráce se konkrétně projevil i v uskutečnění tří přednášek zahraničních hostů.

V březnu 2012 se konala celostátní konference České asociace studentů psychologie 
s podnázvem „Aby Vaše práce byla radost… aneb Psychologie práce a řízení“. Konfe-
rence s více jak 250 účastníky úspěšně proběhla ve dnech 23. − 25. 3. 2012 v prostorách 
Fakulty informatiky v Brně a nabídla celkem 28 přednášek a workshopů. Své prezentace 
přednesli odborníci ze tří evropských zemí. Z Psychologického ústavu FF MU byli za-
stoupeni Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., jenž přednesl svou přednášku na téma etic-
kých aspektů psychologického kontaktu a diagnostiky, a PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., 
která hovořila o praktickém využití poznatků pozitivní psychologie v psychologii práce 
a řízení. Externí spolupracovník PsU FF MU PhDr. Stanislav Gálik představil ve svém 
workshopu klíčové principy přesvědčování. Odbornou garanci nad konferencí převzal 
vedoucí Psychologického ústavu PhDr. Pavel Humpolíček, PhD. 

Více informací o této studentské konferenci je k dispozici na webových stránkách kon-
ference (http://konferencecasp.cz/o_konferenci.php).

O dva měsíce později, ve dnech 23. − 24. 5. 2012, se na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně konal 1. ročník celostátní konference pozitivní psychologie s mezi-
národní účastí (CPPC 2012, http://www.pozitivni-psychologie.cz/clanky/konference-
cppc-2012.html). Záštitu nad konferencí převzal děkan Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity prof. PhDr. Josef Krob, CSc. 

Konference CPPC 2012 se zúčastnilo na 185 účastníků z osmi států světa (Česká re-
publika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Nizozemí, Norsko, USA). Svoje zvané 
přednášky předneslo šest zahraničních a šest tuzemských hostů, zastupujících různé vý-
zkumné i aplikační oblasti pozitivní psychologie. Na konferenci CPPC 2012 dále zaznělo 
18 orálních příspěvků ve čtyřech sekcích, prezentováno bylo 16 posterů. Proběhly také 
tři praktické předkonferenční workshopy. Součástí programu konference bylo i promítá-
ní dokumentárního filmu HAPPY, který mapuje souvislosti štěstí a osobní pohody u lidí 
v různých částech světa.

Úspěch první konference pozitivní psychologie povzbudil organizátory k přípravě 2. 
mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR (CPPC 2013), která se bude konat 
v Brně v termínu 22. − 24. 5. 2013.
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Kromě dvou konferencí proběhly na půdě PsU FF MU také tři přednášky zvaných 
zahraničních hostů. Všechny tyto přednášky byly prezentovány v angličtině.

Dne 25. 4. 2012 se konala přednáška izraelské emeritní profesorky Shulamit Kreitler 
z Tel Aviv University1. Přednáška této zkušené klinické psycholožky a badatelky byla 
věnována především psychologickým aspektům péče o onkologicky nemocné pacienty 
a mezi studenty vzbudila pozitivní ohlas.

Neméně zajímavá byla zvaná přednáška Dr. Kamlesh Singh (Department of Humani-
ties and Social Sciences, Indian Institute of Technology, Delhi, India) s názvem „Well-be-
ing in Indian socio-cultural context“, která se uskutečnila dne 22. 6. 2012. Dr. K. Singh 
přednesla zajímavý příspěvek srovnávající euroamerický a tradiční indický přístup ke 
studiu osobnosti člověka a seznámila posluchače s výsledky svých výzkumných studií za-
měřených na porozumění zdrojům a souvislostem osobní pohody u vesnických obyvatel 
Indie. V diskuzi také odpověděla na otázky studentů, týkající se interkulturních rozdílů 
a odlišných přístupů v indické a evropské psychologii.

Na počátku podzimního semestru, dne 1. 10. 2012, se zrealizovala přednáška třetího 
zahraničního hosta, klinického psychologa Dr. Johana C. Potgietera (Faculty of Health 
Sciences, North-West University, Potchefstroom, South Africa). Dr. Potgieter přednesl 
poutavý příspěvek na téma výuky, výzkumu a praxe v oblasti psychologie zdraví a po-
zitivní psychologie v Jihoafrické republice. Seznámil posluchače také s výsledky svého 
výzkumu na téma souvislostí osobní pohody, resilience, zdraví a míry stresu u učitelů.

Výše jmenovaní zahraniční odborníci nejen že rozšířili znalosti studentů psychologie 
o oblasti jejich výzkumného zájmu, ale podnítili také zájem studentů o možnosti meziná-
rodní spolupráce se zahraničními institucemi.

1)  Přednáška byla součástí projektu ESF OPVK katedry speciální pedagogiky Ped F MU.
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