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Aplikace principů kognitivní psychologie v praxi 

15. - 16. 5. 2014 

 
Kateřina Bartošová 

 
Ve dnech 15. - 16. 5. 2014 proběhl v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity první 

ročník mezinárodního sympózia Aplikace principů kognitivní psychologie v praxi, připravený 

Psychologickým ústavem FF MU ve spolupráci s Geografickým ústavem PřF MU, který byl 

dedikován prof. Josefu Švancarovi, CSc. k jeho významnému životnímu jubileu.  

 

Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc., je v evropském kontextu 

předním odborníkem zejména v oblasti kognitivní, vývojové 

a experimentální psychologie. Výsledky jeho dlouholetého 

vědeckého úsilí jsou oceňovány jako významné a přínosné 

v mezinárodním měřítku. V rámci své vědecké práce se 

mimo hlavní oblast svého vědeckého zájmu s významnými 

úspěchy věnoval např. i rozvoji přístrojové diagnostiky a 

vývoji nových psychodiagnostických metod. Kromě 

dlouholetého působení na Psychologickém ústavu 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity byl za celou svoji 

dosavadní úspěšnou pracovní kariéru vysoce ceněným 

spolupracovníkem rovněž v celé řadě dalších profesních 

působišť – k nejvýznamnějším patří nepochybně samostatné 

psychologické oddělení ve Výzkumném ústavu pediatrickém či Psychologická laboratoř ČSAV 

Brně, kde vedl longitudinální výzkum a připravil experimentálně psychologické vybavení 

pracoviště a posléze rozvinul psychologické zkoumání v mezioborové spolupráci s kartografy. Na 

začátku svého profesního působení více než 10 let pracoval v oblasti dětské neurologie jako 

klinický psycholog a podílel se v interdisciplinární spolupráci na lokalizaci poškození mozku. 

V rámci svého působení v těchto institucích i na Masarykově univerzitě napsal řadu cenných 

odborných příspěvků, monografií i studijních textů. Jeho publikace našly odezvu v odborných 

publikacích, domácích i zahraničních. V současné době je stále pedagogicky i vědecky aktivní. 

 

Sympozium Aplikace principů kognitivní psychologie v praxi
1
 vytvořilo platformu pro setkání 

prestižních evropských vědců z různých vědních oblastí, kteří odbornému publiku představili 

v rámci dvoudenní akce svá stěžejní výzkumná témata. Celkem se zúčastnilo 5 českých a 13 

zahraničních přednášejících z různých evropských zemí, jednacím jazykem byla angličtina. Pozvání 

k aktivní účasti přijali: Josef Švancara, Igor Farkaš, Benny Briesemeister, Sara Fabrikant, Sara 

Maggi, Kamil Morong, Stanislav Popelka, Alžběta Brychtová, Ralf Bierig, Rui Alves, Andrej 

Mentel, Viera Štefinová, Sascha Tamm, Martin Lamoš, Mária Virčíková, Daniel Lorenčík, Romana 

Žihlavníková, Fernando Barbosa, Anett Tamm. Účast na sympoziu přesáhla 100 osob z řad studentů 

i akademických pracovníků Masarykovy univerzity. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://inpsy.cz/cz/symposium/aplikace-principu-kognitivni-psychologie-v-praxi 

http://inpsy.cz/cz/symposium/aplikace-principu-kognitivni-psychologie-v-praxi
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Sympózium zahájili prorektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., děkan 

Filozofické fakulty prof. PhDr. Milan Pol, CSc. a vedoucí Psychologického ústavu FF MU 

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. předáním stříbrné medaile Masarykovy univerzity panu profesoru 

Švancarovi, a slavnostním přípitkem. Následovala přednáška prof. Švancary na téma Differential 

psychology in cartographic researches.  

 

 

 

Dále proběhlo 7 bloků přednášek z oblasti kognitivní psychologie, které se týkaly mj. propojení 

kartografického a psychologického výzkumu, představení možností různých výzkumných zařízení a 

nástrojů jako je např. Eye-tracking, EEG, EKG, webových aplikací v oblasti kognitivních věd 

(psychologie, kartografie, lingvistika), a v neposlední řadě také metodologických výzev a omezení s 

ohledem na zkoumaná témata a výzkumné nástroje. 

 

Paralelně k přednáškové části probíhala sekce čtyř workshopů organizovaná v rámci projektu 

postdoc II „Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce“ 

(CZ.1.07/2.3.00/30.0037), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky. Zde byl mj. blíže představen eyetracking systém od společnosti SMI a 

rovněž nově vyvíjená softwarová platforma Hypothesis, která umožňuje online tvorbu a 

administraci experimentálních baterií a psychologických testů.        

 

Závěrem celého sympozia se uskutečnila diskuze přednášejících hostů, jejímž cílem bylo najít nové 

možnosti mezinárodní interdisciplinární spolupráce v oblasti kognitivních věd, konkrétně kognitivní 

kartografie, lingvistiky a psychologie a to i s ohledem na výzkumné směřování Centra 

experimentální psychologie a kognitivních věd, které nyní nově vzniklo jako součást 

Psychologického ústavu.  

 

Jak v průběhu, tak po skončení sympózia se pořadatelům dostávalo od účastníků pozitivní zpětné 

vazby nejen na organizační, ale i především na obsahovou stránku akce. Vzhledem k vysokému 

množství dotazů na možnost opakování sympózia v budoucích letech, se organizátoři rozhodli 

vyhovět a sympózium realizovat i budoucím roce. Druhý ročník sympózia APCPP bude tedy možné 

navštívit v květnu 2015 v prostorách Filozofické fakulty MU 
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Sympózium bylo uspořádáno v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0239 Cílená inovace systému 

vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace 

těchto oborů (InPsy  www.inpsy.cz). 

Na přípravě sympózia se podíleli: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D., PhDr. Iva Burešová, Ph.D., 

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., PhDr. David Kuneš, Ph.D., Mgr. Kateřina Bartošová, Ph.D., 

Mgr. Michal Čerňák, Ph.D., Mgr. Markéta Kukaňová, PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., 

Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D., Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D. 
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