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EVALUAČNÍ ZPRÁVA KONFERENCE PAPSAV I. 

 

 REALIZÁTOR:  KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI 

 NÁZEV KONFERENCE: PARTNERSTVÍ PRO STÁŽE A APLIKOVANÝ 
VÝZKUM 

 TERMÍN KONÁNÍ: 22. 05. 2013 

 HODINOVÁ DOTACE KONFERENCE: 8 

 LEKTOR/LEKTOŘI: DLE PŘÍLOHY 1 

 POČET ÚČASTNÍKŮ KURZU: 89 (STUDENTI A AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 
UP V OLOMOUCI) + 8 (OSTATNÍ STUDENTI, AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI)  

 FORMA EVALUACE: DOTAZNÍK 

 POČET ZÍSKANÝCH EVALUAČNÍCH DOTAZNÍKŮ: 22 

 VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE: 

V rámci projektu PAPSAV proběhla první odborná konference s názvem „Partnerství pro 
stáže a aplikovaný výzkum“. Konference proběhla v Uměleckém centru Konvikt Univerzity 
Palackého v Olomouci a konala se dne 22. 05. 2013. Konferenčního programu se zúčastnilo 
97 studentů Katedry psychologie, akademických pracovníků a odborné veřejnosti. Evaluační 
dotazník vyplnilo 22 posluchačů (studentů Univerzity Palackého v Olomouci), což je 22,68 %. 
Z celkového počtu respondentů (účastníků konference) bylo 86,36 % studentů bakalářské 
formy a 13,64 % z magisterské formy jednooborové psychologie.   
 
Na konferenci zaznělo 15 odborných příspěvků, které předneslo 18 odborníků z řad 
organizací partnerské sítě nebo akademických pracovníků projektu PAPSAV. Program byl 
rozdělen do 4 základních modulů (přednáškových sekcí), ve kterých zazněla tato témata 
aplikovaného výzkumu: 

1. Modul Pedagogicko-poradenské psychologie 

• Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování 
v běžné třídě – vliv na jeho výkon, socializaci, školní úspěšnost, sebereflexi, 
sebedůvěru. 

• Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do 
školy nastupují a nebyly nikým vyšetřeny – depistáž v MŠ. 
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2. Modul Psychologie v sociálních službách 

• Psychosociální vývoj dětí v sociálně vyloučených romských lokalitách. 
• Životní situace a spokojenost u klientů centra denních služeb (aktivit). 
• Analýza hodnot a smyslu života u klientů nízkoprahových adiktologických služeb 

a služeb pro děti a mládež z pohledu klientů a pracovníků. 
• Srovnání různých forem evaluačních nástrojů vzhledem k jejich potenciálu pro 

výchozí analýzu potřeb a závěrečné vyhodnocení efektivity preventivních 
programů na základních školách.  

3. Modul Klinické psychologie 

• Vazba, alexithymie, zvládání stresu a osobnostní styly u lidí závislých na 
psychoaktivních látkách. 

• Závislost očima klienta (ego analýza přístupu k vlastnímu životu). 
• Využití testu Hanojské věže v diagnostice duševních poruch. 
• Standardizace Testu sociální zralosti (OCKV). 
• Využití metody Hand test v diferenciální diagnostice duševních poruch. 
• Standardizace Olomouckého testu Figurální fluence. 

4. Modul Psychologie práce 

• Stanovení metodiky náboru a výběru zaměstnanců pro konkrétní pracovní pozici. 
• Člověk v dopravním provozu. 
• Vnímání rizika nehody a připravenost frekventantů autoškol poskytnout první 

pomoc při dopravní nehodě. 
 
Analýza vyplněných dotazníků poskytla následující informace a výsledky: 
 

1) Jak hodnotíte organizační zajištění konference (registrace, časový harmonogram atd.)?  

1. Průměrná hodnotící známka 1,14, přičemž nejčastěji udávaná odpověď byla 1, tedy 
„výborné“ organizační zajištění registračního procesu či časového harmonogramu 
konference a jednotlivých odborných sekcí. 

2. V hodnocení se objevily jen dvě známky 2, tedy velmi dobré organizační zajištění. 

3. Slovní komentáře: „perfektně zajištěno“. 

Zhodnocení: Organizátoři konference zvládli efektivně naplnit dva základní pilíře odborné 
akce, a to dodržování vydefinovaného harmonogramu aktivních příspěvků a registrační proces 
(evidence, odborné a konferenční materiály atd.). Do organizačního zajištění patří také 
catering a informování účastníků o odborném programu. 
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2) Jak hodnotíte technické zázemí konference (ozvučení, přednáškové sály atd.)? 

1. Průměrná hodnotící je známka 1,27; nejčastější odpověď, kterou respondenti zvolili 
byla 1 (16x).   

2. Nejhorší udávaná známka byla (6x) 2 - „chvalitebně“. 

3. Slovní komentáře: „někdy by se hodil mikrofon nebo mluvit víc nahlas; prosím 
při nepoužívání reproduktorů o jejich vypnutí - šumí a ruší; dobré časové 
řešení - myslím bloky apod.“. 

Zhodnocení: Respondenti uvedli, že organizátoři zajistili a ošetřili (i s otázkou 1) všechny 
proměnné, které při organizaci odborné akce tohoto typu vyvstávají. V hodnocení lze najit 
několik podnětů, které lze v následujících ročnících eliminovat a zvýšit tak technicko-
logistickou urověň. Respondenti kladně hodnotili přednáškový sál, který měl kapacitu 90 míst. 
Po softwarové a audiovizuální stránce byla místnost dobře vybavena. Objevily se komentáře 
ohledně zlepšení kvality přenosu informací. 

3) Splnila konference vaše očekávání?  

1. Průměrná hodnotící známka je 1,96. Nejčastější odpověď, kterou respondenti volili, 
byla 2, tedy z větší části bylo naplněno odborné očekávaní účasntíků (přednášky 
splnily účel a umožnily vhled účastníkům do připravovaných témat aplikovaného 
výzkumu). 

2. V hodnocení se objevila jedna známka 4 a tři 3 (z 22 známek), což v slovním 
hodnocení znamená nízkou míru naplění očekávání studentů. 

3. Slovní komentáře: „ano, byť jsem teprve v 1. ročníku, mám povědomí, co mě čeká a 
mám i inspiraci k bc. práci a dalšímu směřování“. 

4) Které příspěvky Vás nejvíce zaujaly?  

1. Témata, která posluchače nejvíce zaujala jsou z modulu Klinické psychologie. Také 
ostatní moduly si našly své příznivce. Příkladem může být aplikovaný výzkum na 
téma školní zralost, člověk v tísni anebo životní situace a spokojenost u klientů centra 
denních služeb. 

5) Jak hodnotíte tematické zaměření konference? 

1. Průměrná hodnotící známka je 1,59. Nejčastěji udávaná odpověď byla 1 (pro 
účastníky byla přednesená odborná témata zajímavá a zvýšily zájem o aplikovaný 
výzkum). 

2. V hodnocení se objevily tři známky 3, což v slovním hodnocení znamená částečně 
zajímavé tématické zaměření konference. 

3. Slovní komentáře: „je fajn mít přehled co se děje“; 
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Zhodnocení: Z komentáře účastníků konference lze vyčíst, že přednášky poskytly dostatečné 
množství informací o připravovaných projektech aplikovaného výzkumu a o možnosti 
studentů (cílové skupiny) zapojit  se do těchto výzkumných projektů. 

6) Která témata jste na konferenci postrádal/a?  

1. Témata, jež posluchači postrádali, se týkala hlavně oblasti psychologie rodiny, 
manželského a partnerského poradentství a vývojové psychologie. Témata z oblasti 
vývojové psychologie, kde jsou hlavní výzkumnou skupinou děti a adolescenti, 
částečně zazněla v bloku výzkumné projekty na téma školní zralost a ADHD. 

2. Slovní komentáře: „rodina, partnerské vztahy, manželské poradenství; zaměření na 
děti“.  

7) Jakou celkovou známkou byste hodnotila tuto konferenci?  

1. Průměrná dosažená známka je 1,59. Nejčastěji udávaná známka je 1 (značný přínos 
pro posluchače). 

2. V hodnocení převládaly známky 1 a 2 – jedná se o velmi  pozitivní hodnocení celé 
organizace konference. 

3. Slovní komentáře: bez komentářů. 

Zhodnocení: Z jednotlivých výpovědí i z celkového hodnocení konference (celková známka 
1,59) můžeme říci, že konference byla na vysoké úrovni jak po stránce odborné (témata 
přednášek, forma a úroveň přednášejících), tak i po stránce organizační (technické a logistické 
– harmonogram, catering, registrace či registrační tašky, ale i další prvky). 

8) Jak byste ohodnotila přínos konference pro Váš odborný background? 

1. Průměrná hodnotící známka je 2,19. 

2. Někteří účastníci uvedli v hodnocení na tuto otázku známku 4 či 3, což můžeme 
vnímat jako částečný přínos pro odborný background. 

3. Slovní komentáře: „škoda, že to nepřišlo dřív, než máme odevzdaná zadání bc. prací“. 

Zhodnocení: Posluchači konference a hlavně ti, kteří vyplnili evaluační dotazník, se 
domnívájí, že je přednášky obohatily. Zvýšily jejich informovanost o plánovaných projektech 
aplikovaného výzkumu a o způsobu realizace těchto projektech (ideově-technický plán 
jednotlivých výzkumných témat). 

Publicita: 

Realizační tým zajistil povinnou publicitu donátorů i partnerů projektu a realizátora 
konference. Veškeré tištěné či online informační a odborné materiály byly opatřeny logy 
a povinnými údaji dle příručky pro řešitele OPVK podpory. Prostory konference (registrace, 
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přednášková místnost, prostory Uměleckého centra Konvikt) byly též označeny vlajkami 
Evropské unie a České republiky. Webové stránky projektu - 
http://www.papsav.upol.cz/cs/papsav1/ - též nepostrádaly: a) předepsané prvky publicity, b) 
informace pro účastníky a zájemnce z cílové skupiny, c) další relevantí informace. 

 

Fotodokumentace projektu: 

Obrázek 1: Oficiální zahájení konference projektu PAPSAV 

 

Obrázek 2: Registrace účasntíků na konferenci projektu PAPSAV 

 

 

http://www.papsav.upol.cz/cs/papsav1/�


 
 

CZ.1.07/2.4.00/28.0153 
 

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry 
psychologie FF UP v Olomouci 

 

Obrázek 3: Přednášková místnost konference projektu PAPSAV 

 

Obrázek 4: Účastníci konference projektu PAPSAV 
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 POZNÁMKA/KOMENTÁŘ:  

O PŘÍLOHA 1 PROGRAM KONFERENCE I - PAPSAV 

 VYHODNOCENÍ ZPRACOVAL/A: LUCIE VAVRYSOVÁ, MGR. TEREZA 
ZÁŠKODNÁ A PHDR. MARTIN DOLEJŠ, PH.D. 

 DATUM VYTVOŘENÍ EVALUAČNÍ ZPRÁVY: 02. 05. 2013  


