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Předkládáme čtenáři již desátý, jubilejní svazek sborníku prací Psychologic-
kého ústavu filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po řadě Sborníku 
prací, které vycházely bienálně ( psychologická tématika se střídala s pedagogic-
kou), došlo v roce 1996 k osamostatnění – vytvoření samostatné psychologické 
řady. 

Předkládané číslo je uváděno anglicky psanou studií, pocházející z pera 
prof. Josefa Brožka, českého psychologa, působícího přes padesát let ve Spo-
jených státech, který měl více než blízký vztah k české psychologii. Věnoval se 
tomu, čemu on sám říkal „kvantitativní historie“. Jeho četné návštěvy ve vlasti 
i v Brně nasvědčovaly jeho silnému vztahu k rodné zemi. Spoluautorem studie je 
prof. Hoskovec, z Karlovy univerzity, který se věnuje historii české psychologie 
a jehož kontakty s prof. Brožkem byly velmi intenzivní. Autoři se věnují osobě 
Dr. Čapka, který působil v Brně téměř před sto lety. To je v roce, v němž náš ústav 
vzpomíná osmdesátého výročí svého založení, tématika navýsost vhodná.

Doyen našeho ústavu prof.Švancara uvádí zajímavou a neotřelou tématiku 
psychologických souvislostí geovizualizace, doc. Vašina si v anglicky psaném 
příspěvku všímá sanoterapie a jejího významu v prevenci a léčbě dlouhodobé-
ho stresu. Článek J. Dosedlové a S. Kučerové zahajuje řadu několika dalších 
prací, věnujících se tělesným korelátům různých psychických jevů (D. Bednářo-
vá, Z. Slováčková, K. Skočovský). J. Dvořáková se v anglicky psaném příspěv-
ku zaobírá otázkami morálního rozhodování, V. Hajná pojednává o sebepojetí 
u dětí. Doc. Vašina společně se dvěma mladými kolegy (M. Černík a P. Navrá-
tilová) navrhují koncepci neurorehabilitačního centra. Svazek uzavírá příspěvek 
P. Humpolíčka a jeho kolegyň (A. Uhrová a R. Musilová) o Akademickém centru 
psychoterapie a supervize.

Je potěšitelné, že Annales psychologici obsahují příspěvky zralých autorů 
a rovněž články studentů doktorského programu našeho ústavu, kteří tak naplňují 
smysl tohoto studia a vědecké přípravy.
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