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Abstrakty příspěvků 
Blok I 

Dorota Šišková: Přínos tréninku jazykových schopností dle Elkonina pro jazykové schopnosti dětí 

Jazykové schopnosti sehrávají důležitou roli ve vývoji gramotnosti. Fonematické uvědomování je pova-
žováno za jeden z důležitých prediktorů klíčových dovedností pro budoucí čtení a psaní, kterým se i my 
budeme v diplomové práci zabývat. Výzkumná část diplomového projektu bude pojata jako kvaziexpe-
riment, který sleduje dopad tréninkových/intervenčních postupů na jazykové schopnosti dětí předškol-
ního věku, které absolvovaly Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Cílem diplomové 
práce je zhodnotit účinek tohoto českého intervenčního programu u dětí a zachytit změny v důsledku 
implementace tohoto intervenčního programu.  

Výsledky intervenčních studií zaměřených na stimulaci klíčových pregramotnostních dovedností posky-
tují cenné poznatky, které obohacují samotnou praxi. Motivací pro naši diplomovou práci je poukázat 
na důležitost využívání efektivních intervencí a mimo jiné také fakt, že v českém prostředí není příliš 
velká tradice výzkumu pregramotnostních intervenčních programů. 

Martina Pustková: Screening vývojové úrovně gramotnostních dovedností v předškolním věku 

Co se mi můj synovec snažil říct? Občas mu není dobře rozumět; jak špatné to s ním ale vlastně je? 
Nebo spíše, jak to mají poznat jeho učitelky ve školce? Kéž by tak existoval jednoduchý test. 

Test s úlohami, které by mohly samy ve třídách zadávat a identifikovat tak děti s rizikem ohrožení jejich 
budoucích gramotnostních dovedností. Budou mít v ruce něco, co jim pomůže vyhodnotit rozhodnutí, 
koho mají odeslat na hlubší diagnostiku předpokladů rozvoje čtení a psaní.  

Ten test existovat bude! Jde o další fázi velkého mezinárodního projektu MABEL, diagnostického ma-
teriálu, který je porovnatelný napříč několika zeměmi. MiniMABEL tak bude menším sourozencem, 
screeningovým materiálem, který bude dostupný pedagogické veřejnosti a k jeho užívání nebude za-
potřebí titul z psychologie či lingvistiky.  

Ve svém příspěvku se budu věnovat vysvětlení toho, jakým způsobem vybíráme slova a písmena pro 
testové úkoly a nasazujeme laťku pro mutace do ostatních jazyků. Pobavíme se o tom, proč je infor-
mace o pregramotnostním vývoji dítěte důležitá a také přihodím historku o tom, jak mi porozumění 
těmto věcem pomohlo jednoduše zjistit, jakého původu je řečový problém mého synovce. Jednoduše 
si tak přiblížíme koncept fonologického uvědomování, od kterého se všechno odvíjí. 

Tereza Jankovská: Vliv vystavení subjektivně významnému pachu na mentální aktivitu ve spánku a 
její charakteristiky a afektivní vyladění po probuzení 

Předchozí studie ukazují, že subjektivně významné pachy slouží jako účinné vodítko pro vybavování 
informací z autobiografické paměti a že vystavení pachu během noci ovlivňuje emoční zabarvení men-
tální aktivity ve spánku (tj. snů v širším slova smyslu). Diplomová práce se zabývá tím, jak celonoční 
stimulace subjektivně významnými pachy ovlivňuje charakteristiky snů, výskyt emocí ve snech a afek-
tivní vyladění po probuzení. Předpokladem je, že vystavení pachům povede (oproti kontrolní pod-
mínce) k příjemnějším snům s větším emočním nábojem, vyššímu výskytu pozitivních a nižšímu výskytu 
negativních emocí ve snech a k pozitivnějšímu afektivnímu vyladění po probuzení. Dvacet zdravých 
dobrovolníků ve věku 19-35 let třikrát vždy s týdenním odstupem navštívilo spánkovou laboratoř. První 
noc sloužila k tomu, aby se adaptovali na prostředí laboratoře. Během druhé a třetí noci byli v rando-
mizovaném pořadí buď vystaveni pachu, který si předtím sami zvolili jako subjektivně významný, anebo 
proběhla kontrolní noc bez olfaktorické stimulace. Během každé návštěvy byli dobrovolníci vzbuzeni 
z REM a ráno se vzbudili z některé non-REM fáze. Po každém probuzení uvedli, zda se jim zdál nějaký 
sen, a případně zhodnotili jeho příjemnost, emoční náboj a výskyt pozitivních a negativních emocí a 
také své aktuální afektivní vyladění. Data budou analyzována pomocí generalizovaných lineárních smí-
šených modelů. 
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Blok II 

Barbora Čihařová: Pozornostní zkreslení vůči kopulačnímu pohybu: eyetrackingová studie  

Diplomová práce je součástí projektu s názvem Výzkum mužské a ženské sexuální reaktivity: psychofy-
ziologická a subjektivní odezva na vizuální podněty. Eyetrackingová studie představuje jednu ze tří částí 
výzkumu a zabývá se mírou pozornosti věnovanou ne/kopulačnímu pohybu. 

Studie zabývající se výzkumem sexuálního vzrušení poukazují na to, že ženy i muži reagují rozdílně při 
vystavení různým erotickým stimulům. Muži například reagují vyšší vzrušivostí na preferované podněty 
související přímo s jejich sexuální orientací, zatímco ženy i na subjektivně nepreferované stimuly. Vý-
zkumníci tento jev vysvětlují jako možnou sexuální reakci na kopulační pohyb u žen, přičemž ne/prefe-
rované stimuly nehrají v ženském vzrušení tak velkou roli jako v mužském. Tento předpoklad doposud 
nebyl empiricky testován, což bylo také motivací ke zpracování tohoto projektu.  

Cílem našeho výzkumu je testovat míru pozornosti vůči (ne)kopulačnímu sexuálnímu pohybu pomocí 
eyetrackingu. Pokusíme se odhalit vzorce pohledu očí u obou pohlaví a zjistit, zda se pozornost na různá 
videa (kopulační, nekopulační) liší u heterosexuálních mužů a žen. Pokud by kopulační pohyb strhával 
větší pozornost (jak naznačuje literatura), očekávali bychom, že video stimuly kopulačního pohybu při-
táhnou signifikantně větší pozornost ve srovnání s jinými sexuálními a nekopulačními pohyby. 

Kristýna Eliášová: (Ne)specificita mužské a ženské sexuální reaktivity: experimentální testování hy-
potézy kopulačního pohybu 

Dosud známé studie, které se zabývají sexuálním vzrušením poukazují na to, že muži a ženy reagují při 
vystavení erotických stimulů rozdílně. Mužské sexuální vzrušení (genitální i subjektivně udávané) je 
v souladu s jejich udávanou sexuální orientací, zatímco ženské genitální vzrušení je vyšší i na subjek-
tivně nepreferované stimuly. U můžu tak genitální sexuální vzrušení spouští nejspíše preferovaný se-
xuální objekt, u žen tomu tak být nemusí. Jedním z možných vysvětlení je, že ženské genitální vzrušení 
je automatickou reakcí na samotný kopulační pohyb, nehledě na subjektivní preference. Tato hypotéza 
ale nebyla doposud empiricky testována.  Cílem výzkumu je pomocí experimentálního designu pro-
zkoumat subjektivní a genitální sexuální vzrušení mužů a žen při sledování kopulačního pohybu u roz-
dílných živočišných druhů s různou mírou fylogenetické příbuznosti k člověku a testovat tyto hypotézy:  

   1) Míra ženského genitálního a subjektivního sexuální vzrušení nebude signifikantně korelovat 

   2) Mužské genitální i subjektivně udávané vzrušení bude signifikantně pozitivně korelovat 

   3) Muži i ženy budou vykazovat signifikantně vyšší genitální a subjektivní vzrušení na podněty zobra-
zující kopulaci lidí ve srovnání s kopulací jiných živočišných druhů.     

Adam Schreier: Pup play v České republice, dotazníkové šetření 

V rámci svého příspěvku vám představím druh sexuální preference, která se vymyká jak konvenčním 
sexuálním praktikám (slangově vanilla sexu), tak i BDSM praktikám (zkratka pro bondáž a disciplínu; 
dominanci a submisivitu; a sadismus a masochismus). Budeme se společně bavit o fenoménu známém 
pod názvem pup play v Česku též pejskování, o aktivitě, v rámci které na sebe jedinci berou podobu 
mladých psů s pro ně typickým chováním.   

V rámci mého příspěvku se dozvíte, něco o etiologii fetišů a kinků a problematice tohoto bádání, dále 
zjistíte, čím je pup play specifické oproti jiným, podobným sexuální praktikám převážně pak v porov-
nání s role play (např. hraní na doktora a pacienta), a nakonec vám přiblížím, co budu zkoumat ve svém 
kvantitativním výzkumném projektu, který navazuje na poznatky jak z mezinárodních výzkumů, tak i z 
mého předchozího kvalitativního bádání v rámci bakalářské práce. 
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Blok III 

Benjamín Kunc: Lidská konverzace s digitální osobou: konverzační strategie podporující vzájemné 
porozumění 

V současnosti se mohou virtuální agenti fungující na bázi umělé inteligence ve své schopnosti navázat 
a udržet konverzaci s člověkem přiblížit takové úrovni, při které dochází ke sdílení zkušeností a rozvoji 
vzájemné důvěry. Mnoho z chyb, které během těchto konverzací nastávají je způsobeno nedostateč-
ným vzájemným porozuměním nebo nesouladem v perspektivách člověka a virtuálního agenta.  

Základní lidskou kognitivní dovedností, která vzájemné porozumění umožňuje, je sdílení pozornosti 
k objektům a významům komunikačních sdělení. Tato práce se proto zaměří na vytvoření a následné 
otestování několika konverzačních strategií pro navození sdílené pozornosti, které může digitální osoba 
využívat, aby vytvořila přirozenější konverzaci, při níž může dojít ke vzájemnému porozumění. Použitá 
data budou pocházet z konverzací dobrovolných participantů s digitálními osobami z aplikace Elysai. 

Karolína Vojtová: Vyslýchání podezřelých: vliv FIT (forensic interview trace) na vyšetřování 

Forenzní výslech je základní součástí jakéhokoliv vyšetřování. Hlavním účelem je získání co nejvíce spo-
lehlivých informací, ze kterých se dá čerpat během následujících fází justičního procesu. Je tedy velice 
důležité, aby tyto výslechy byly provedeny správně. 

Dle doporučení by se měl k výslechu svědků, obětí či podezřelých ze zločinu používat takzvaný PEACE 
model. Tento model poskytuje etické guidelines - návod - k tomu, jak by mělo být interview (výslech) 
provedeno. Zkratka PEACE znamená P-Planning and preparation, E-Engage and explain, A-Account, cla-
rify, challenge, C-Closure, E-Evaluation. Bohužel, nejméně pozornosti se dostává fázi poslední – evalu-
ační, která slouží k tomu, aby ten, kdo provedl výslech, vyhodnotil, jak celé interview proběhlo a zda 
byl dodržený doporučený proces.  

FIT (Forensic Interview Trace) je nedávno vyvinutou pomůckou, která slouží k nahrávání veškerých 
aspektů forenzního výslechu včetně pokládaných otázek, odpovědí vyslýchaného a celkových charak-
teristik interview. Jelikož je FIT novou pomůckou v oblasti forenzní psychologie, je třeba soustředit se 
na evaluaci samotného programu a jeho vlivu na vyšetřování. Zjistit a popsat funkci FIT v praxi je cílem 
této diplomové práce. 

Blok IV 

Anna Krbečková: Strategie zvládání stresu u strojvedoucích 

Cestovali jste někdy vlakem? Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno musí strojvedoucí učinit, aby 
Váš vlak dojel bezpečně až do cíle?  

Práce strojvedoucích tkví v nemalé odpovědnosti za svěřené lidské životy i hmotný majetek. Během 
často ne úplně optimálně rozložených směn, musí, kromě jiných nástrah, čelit poruchám lokomotiv i 
infrastruktury. Kromě toho jsou v permanentním časovém presu, který jim určuje stanovený jízdní řád. 
Soubor popsaných faktorů vytváří zátěž na psychiku jedince, též nazývanou jako stres.  

Při svém bádání, jak již tento úvod explicitně naznačil, se zaměřím na železniční dopravu, přesněji na 
jeden její segment, a sice na strojvedoucí a jejich strategie zvládání stresu. Mým hlavním cílem bude 
popsat tyto strategie, a dále vytvořit soubor doporučení pro ty, kteří by svou strategii chtěli vylepšit či 
si třeba jen rozšířit repertoár o další strategie. 
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Adéla Kuldová: Komunikační vzorce během konfliktu u romantických partnerů s úzkostnou attach-
mentovou vazbou 

Smysluplné a naplňující vztahy jsou jedním ze zásadních pilířů spokojenosti člověka. Udržovat blízké 
vztahy však stojí nemalé úsilí a neobejde se bez vzájemné komunikace, jejíž nedílnou součástí je i řešení 
konfliktní situace. Každý jedinec vykazuje svůj osobitý komunikační styl, který je spjatý s formou attach-
mentové vazby, utvořenou již v raném dětství. Oblast úzkostné attachmentové vazby a komunikačních 
vzorců však není dostatečně probádána. Z tohoto důvodu je záměrem výzkumu sledovat komunikační 
vzorce partnerů s úzkostnou attachmentou vazbou během konfliktní situace. V odborné literatuře se 
objevují pouze dva komunikační vzorce- cyklení negativity a demand-withraw. Mým cílem je a) prově-
řit, zda se během řešení konfliktní situace vyskytují v komunikaci dosud nepopsané komunikační 
vzorce, b) jak se liší mezi skupinami partnerů úzkostný-úzkostný, úzkostnýkontrolní, kontrolní-kon-
trolní, c) jaká je četnost užití již popsaných negativních komunikačních vzorců cyklení negativity a de-
mand-withdraw. 

Tereza Veselá: Copingová strategie tend and befriend ve spojitosti s válkou na Ukrajině 

Jako jeden z častých zdrojů stresu jsou traumatické události, které často nejsou součástí našeho kaž-
dodenního života. V souvislosti s naším tématem můžeme vnějším stresorem nazvat právě válku na 
Ukrajině. Válka je v našem středoevropském prostředí pro mnohé z nás něco nového, často jsme se s 
ničím podobným za náš život nesetkali, proto je smysluplné blíže prozkoumat copingové strategie, 
které nám pomáhají překonat traumatické události. Zjištění nám mohou být nápomocné při střetu s 
podobnými stresovými situacemi. Ve svém příspěvku se budu zaměřovat na méně známou copingovou 
strategii tend and befriend. 

Blok V 

Hugo Klačanský: Ako sa žije ľudom s nočnými morami: interpretatívna fenomenologická analýza 

Nočné mory - všetci ich poznáme a vieme aké vedia byť nepríjemné. Zobudíte sa spotený, vystrašený 
a srdce vám silno bije. Možno ste chvíľu dezorientovaný a nerozumiete tomu, čo sa stalo. Skoro každý 
si tým aspoň raz za život prešiel. Sú však ľudia, ktorí si takýmito stavmi prechádzajú niekoľko krát za 
týždeň dlhé mesiace, až roky. Môže tým značne utrpieť ich kvalita spánku, života, aj celková pohoda. 
Preto ma v mojej práci zaujíma, ako nočné mory prežíva šesť konkrétnych ľudí. Pozriem sa na to, ako 
ovplyvňujú ich životy, ako ich zvládajú, ale aj čo formuje ich presvedčenia o samých sebe a okolí. Bude 
ma zaujímať ich jedinečná skúsenosť. Práve tá nás môže priviesť k hlbšiemu porozumeniu problému 
a nasmerovať nás k efektívnym spôsobom zvládania nočných môr. 

Miroslav Jech: Transformace a kalibrace identity vrcholového sportovce na konci sportovní kariéry 

„Ve sportovní kariéře je jedinou jistotou její konec.“ Tématem diplomové práce je implicitní a explicitní 
motivace a prožívání konce vrcholové sportovní kariéry. Cílem práce je zjistit, co jedince k této velké 
životní změně přivedlo, jak situaci prožíval a jak se vypořádával s koncem kariéry a změnou vlastní spor-
tovní identity. Práce bude rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. V první částí se budeme 
věnovat osobnostním faktorům, respektive identitě a motivaci vrcholového sportovce, v empirické 
části bude rozebrán metodologický postup a výsledky z kvalitativního výzkumného šetření ve snaze 
zodpovědět výzkumnou otázku, jak se sportovci vypořádávají s koncem vrcholové kariéry. 
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Blok VI 

Bára Halčáková: Prožívání pozitivních emocí v období středního věku 

 Při zmínění středního věku si většina jedinců toto období okamžitě spojí s pověstným termínem: „krize 
středního věku.” Z většiny je tato životní fáze spojována s psychologickou krizí, jež se děje na bázi ak-
ceptace nezvratnosti krátícího se času, přijetí procesu stárnutí a podobně. Zabývají-li se odborníci tímto 
konceptem, zaobírají se především negativními aspekty, díky kterým je tato životní etapa tak proslulá. 
V této diplomové práci pohlížím na střední věk z protikladného úhlu. Aspiruji o nalezení pozitivních 
aspektů stádia středního věku. Zaměřuji se především na afektivní komponenty reflektující průběžné 
hodnocení nálad a emocí jedince. Tato diplomová práce nahlíží na střední věk z pohledu emočního 
prožívání a jejím cílem je zjistit, co je nejčastějším zdrojem pozitivních emocí u jedinců v období střední 
dospělosti. Teoretická část práce vychází z odborné literatury a zabývá se základními poznatky o emo-
cích, definicí středního věku a jeho psychologií a v neposlední řadě krizí středního věku a jejím emočním 
prožíváním. Praktická část je uchopena jako kvalitativní výzkumné šetření, jehož základem je analýza 
dat pomocí interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Data k analýze byla obdržena a zpracována 
se souhlasem hlavní řešitelky doc. PhDr. Bc. Ivy Poláčkové Šolcové, Ph.D., která se ve výzkumu zabývá 
krizí, prožíváním a růstem ve středním věku. 

Barbora Holubová: Vliv venkovních společenských aktivit v přírodě na osamělost u starších lidí – pi-
lotní studie projektu RECETAS 

Tématem diplomové práce bude vliv společenských aktivit v přírodě na osamělost u starších lidí. Má 
diplomové práce bude součástí mezinárodního projektu RECETAS. Úkolem RECETAS je analyzovat, po-
chopit a vyhodnotit, jak může příroda ve městě podporovat sociální interakci, pomáhat v boji proti 
pocitu osamělosti a zlepšovat zdraví a duševní pohodu obyvatel měst. Projekt RECETAS je realizován 
od roku 2021 do roku 2026 a probíhá v Evropě, Latinské Americe a Austrálii. Provedené studie RECETAS 
přispějí k rostoucímu počtu důkazů o potenciálu společenských intervencí založených na společen-
ských venkovních aktivitách pro podporu zdraví a pohody ve městech.  

V rámci příprav výzkumného projektu RECETAS byla provedena pilotní studie, která je potřebná, pro-
tože závěry pilotní studie definují bariéry, jež mohou během výzkumu nastat. Proto je důležité tyto 
bariéry před započetím výzkumu odstranit či zvolit postup, jak jim předcházet. Mým výzkumným cílem 
bude ověřit, zda zamýšlená studie a její jednotlivé kroky jsou proveditelné. Pro můj výzkum bude dů-
ležité zjistit, které faktory jsou z pohledu účastníků pilotní studie důležité pro proveditelnost samot-
ného výzkumu projektu RECETAS. 

Za výzkumnou strategii bude zvolen kvalitativní výzkum, jehož principy byly respektovány při realizaci 
rozhovorů s účastníky pilotní studie. Data budou shromažďována pomocí polostrukturovaných rozho-
vorů s předem připraveným scénářem. Na základě obsahové analýzy budou definovány kategorie a 
subkategorie.  

Součástí každého výzkumu je potřeba provést pilotní studii a vyhodnotit ji, proto by výstupem mé di-
plomové práce mělo být vyhodnocení a ověření proveditelnosti pilotní studie projektu RECETAS.  

Zdeňka Balíková: Prožívání domova v prostřední ovlivněném těžbou: senzorická perspektiva 

Navrhovaný projekt bude prováděný v rámci oboru smyslová antropologie. Obecně má za cíl přispět k 
poznání toho, jakou roli hraje smyslové vnímání ve vytváření subjektivní reality každodenního života 
lidí. Konkrétně se bude zajímat o zakoušení prostředí, které lidé definují jako svůj domov, ať již jde o 
prostor vnitřní či venkovní. Půjde tedy o poznání subjektivní zkušenosti účastníků výzkumu i výzkum-
níka samotného za využití především fenomenologického výzkumného přístupu. Zkoumaným prosto-
rem bude oblast česko-polského pohraničí v severních Čechách, která je významně ovlivněna činností 
a rozšiřováním nedalekého dolu Turów a dalšími znatelnými těžebními zásahy do podoby prostředí. V 
této oblasti bude proveden etnografický terénní výzkum mezi místními obyvateli, při kterém bude vy-
užita řada metod specifických pro senzorickou etnografii. Mezi hlavní z těchto metod patří multisenzo-
rické vnímání běžného každodenního života participantů, hloubkové rozhovory či senzobiografické 
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procházení zkoumaným prostorem. Cílem projektu je přiblížení zkušenosti prostoru, který lidé definují 
jako domov, a role smyslového vnímání při jeho utváření. Zároveň má výzkum potenciál přispět emic-
kou perspektivou ke společenskému náhledu na dopady činnosti dolu Turów na životy lidí, kteří žijí v 
jeho bezprostřední blízkosti. 


