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Medzinárodná vedecká konferencia
„1. ústecké psychologické dny“
Prvé oficiálne stretnutie vysokoškolských pedagógov, psychológov, ako
aj odborníkov z praxe zorganizovala dňa 11. 9. 2008 Katedra psychológie Pedagogickej
fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod názvom 1. ústecké
psychologické dny. Cieľom tohto stretnutia bolo prezentovať a diskutovať súčasné vedecké
poznatky, výskumné správy a empirické skúsenosti tak z oblasti psycho-filozofickospirituálnych aspektov osobnosti, ako aj z oblasti sociálno-psychologických kompetencií
človeka v rôznych sférach spoločenského života. Ako vyplýva z uvedeného cieľa
medzinárodnej vedeckej konferencie, samotné rokovanie po spoločnom úvode prebiehalo
v dvoch sekciách. Obsahovým zameraním sekcie A bola osobnosť človeka z pohľadu
psycho-spirituálnych a psycho-filozofických aspektov osobnosti. Sekcia B sa pre zmenu
zamerala na osobnosť človeka z aspektov jej sociálno-psychologických kompetencií.
V tejto sekcii odznelo viacero veľmi zaujímavých vystúpení. Hlavný referát
predniesol prof. PhDr. M. Kodým, CSc., ako predseda vedeckej rady konferencie. Od jeho
témy „K psychologickému pojetí kompetencí“ sa potom odvíjali ďalšie úvahy jednotlivých
účastníkov sekcie konferencie.
Doobedňajší program rokovania viedol PhDr. Martin Gronský, PhD. V jeho priebehu
najprv vystúpila PhDr. Alice Reissová so zaujímavými postrehmi z praxe dotýkajúcimi sa
otázok rozvoja a hodnotenia sociálno-psychologických kompetencií osobnosti. Ponúkla
cenné informácie a vlastné skúsenosti z využitia konkrétnych metód používaných pri
rozvoji a hodnotení týchto osobnostných kompetencií. Po nej dostala priestor Ing. Ľubica
Baričičová, PhD., ktorá prezentovala výsledky vedeckovýskumnej úlohy zameranej na
oblasť manažérskych kompetencií riadiacich pracovníkov Policajného zboru na Slovensku.
Táto úloha bola realizovaná na Katedre manažmentu a informatiky Akadémie PZ
v Bratislave. Súčasťou predpoludňajšieho programu bolo aj vystúpenie Mgr. Aliny
Kubicovej, PhD., ktoré bolo zamerané na všeobecné i odborné sociálne kompetencie
pracovníkov z pohľadu podporných profesií. Autorka sa nesnažila striktne vymedziť
jednotlivé podporné profesie z hľadiska kvantitatívneho alebo taxonomického, ale
poukázať skôr na celkový prínos ich práce.
Moderovaním poobedňajšej časti rokovania bola poverená Ing. Ľubica Baričičová,
PhD., ktorá ako prvého uviedla PhDr. M. Gronského, PhD. Ten sa vo svojom vystúpení
venoval problematike vymedzenia osobnostných kompetencií policajného vyjednávača,
pričom zdôraznil, že nie je príliš vhodné taxatívne vymedzovať všetky jeho kompetencie, ale
skôr akcentovať len niektoré z nich. Po ňom Mgr. M. Adámková sústredila svoju pozornosť
na možný prístup k pacientom s poruchou príjmu potravy, pričom upozornila na potrebu
zmeny v myslení a celkovom prístupe k vizualizácii vlastného tela u týchto pacientov.
Vystúpenie doc. PhDr. B. Hátlovej, PhD., sa nieslo v znamení záverov výskumnej úlohy
zameranej na vplyv životného štýlu na prežívanie života seniorov nad 65 rokov. PhDr. Mgr.
R. Kulhánková, PhD., zaujala pre zmenu problematikou osamelosti telesne postihnutých
osôb s akcentom požiadavky na ich správnu socializáciu. Upozornila taktiež na žiaducu
zmenu majoritnej časti spoločnosti na túto skupinu. PhDr. V. Heřmanová, PhD., hovorila
o možnosti využitia inventára W. S. Hopkinsa a K. D. Moora pri sebahodnotení
kompetencie učiteľov z pohľadu sebareflexie.
Odborný program konferencie vyvrcholil spoločným rokovaním, na ktorom boli
prijaté závery z činnosti v jednotlivých sekciách. Všetky vystúpenia, vrátane ďalších

príspevkov spolu so závermi z rokovania, budú súčasťou pripravovanej monografie ako
finálneho výstupu z konferencie.
Nezanedbateľným cieľom stretnutia vysokoškolských pedagógov, psychológov, ako
aj odborníkov z praxe bola zároveň výmena vzájomných skúseností, osobné poznanie
účastníkov a nadviazanie potrebnej spolupráce v odbornej oblasti.
Vysoko treba oceniť aj organizačné zabezpečenie konferencie, ktoré prispelo k jej
zdarnému priebehu.
Na záver sa všetci účastníci zhodli v tom, že konferencia splnila svoj vytýčený cieľ,
a preto treba v takýchto pracovných stretnutiach pokračovať.
Prehľad jednotlivých vystúpení v sekcii B:
1. K psychologickému pojetí kompetencí – prof. PhDr. M. Kodým, CSc.
2. Rozvoj a hodnocení sociálne-psychologických kompetencí osobnosti – PhDr. A.
Reissová
3. Kľúčové manažérske kompetencie v znalostnej spoločnosti – Ing. Ľ. Baričičová,
PhD.
4. Sociální kompetence obecné i odborné v kontextu pomáhajících profesí – Mgr. A.
Kubicová, PhD.
5. Osobnosť vyjednávača a jeho sociálno-psychologické kompetencie – PhDr. M.
Gronský, PhD.
6. Jeden z pohledů jak nahlédnout vnímaní vlastního těla pacientů s poruchou příjmu
potravy – Mgr. M. Adámková
7. Vliv životního stylu na prožívání života seniorů nad 65 let – doc. PhDr. B. Hátlová,
PhD.
8. Problematika osamělosti handicapovaných – možnosti socializace – PhDr., Mgr. R.
Kulhánková, PhD.
9. Možnosti reflexe profesních kompetencí učitelů – PhDr. V. Heřmanová, PhD.
10. Sebevědomí v kontextu pohlaví – Mgr. O. Fleischmann
11. Výchova v rodině a interakční tendence dospívajících – PhDr. I. Wedlichová, PhD.
12. Vztah identity a sebeúcty romského pubescenta k agresivnímu jednání v kontextu
rodinné výchovy – Mgr. V. Lebduška
pplk. Ing. Ľubica Baričičová, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Katedra manažmentu a informatiky
e-mail: lubica.baricicova@minv.sk
plk. PhDr. Martin Gronský, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Katedra kriminalistiky a forenzných disciplín
e-mail: martin.gronsky@minv.sk

