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Zpráva z kongresu Evropské federace psychologických studentských asociací - EFPSA 

Kristýna Anna Vacková, Šárka Vosáhlová 

Česká republika se již podruhé stala hostitelskou zemí kongresu EFPSA, navázala tak na rok 2006, 

kdy se ve Špindlerově mlýně konal dvacátý ročník. V dubnu 2015 se obec Srní na Šumavě na týden 

proměnila v multikulturní centrum a poskytla domov pro 350 studentů psychologie z 33 evropských 

zemí. Kongres byl zajímavý nejen lokalitou, ale i tématem: „Back to the Roots of Psychology and 

Sexuality“, tedy „Zpět ke kořenům psychologie a sexuality“. Pod záštitou České asociace studentů 

psychologie (dále jen ČASP) se na organizaci kongresu podíleli studenti z Univerzity Palackého, 

Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a University of New York in Prague pod vedením 

Kristýny Anny Vackové a Kateřiny Wzatkové.  

Myšlenka na uspořádání kongresu se zrodila v hlavách vedení ČASP v Olomouci v období Vánoc 

roku 2012. Od té doby probíhaly přípravy na kandidaturu, která je prezentována na valné hromadě 

EFPSA vždy v době konání kongresu. V roce 2013, v Turecku, byla ČASP zvolena zástupci všech 

zemí EFPSA jako organizátor kongresu 2015. 

Na organizaci se podílelo 36 studentů psychologie, rozdělených do pěti týmů – administrativní, 

finanční, marketingový, odborný a doprovodný. Samotný odborný program čítal téměř šedesát 

hodin přednášek, workshopů a školení měkkých dovedností. Zapojilo se do něj sedmnáct českých a 

tři zahraniční přednášející spolu se sedmdesáti sedmi aktivními studenty. Studentské příspěvky 

měly buď formu přednášky, workshopu či posterové prezentace. Přednášená témata vyvolávala 

v posluchačích řadu rozličných emocí a vedla k dlouhým diskuzím, trvajícím mnohdy i desítky 

minut po skončení daného příspěvku. Mezi nejdiskutovanější témata patřila: Je třeba naplnit 

potřebu sexuality také u lidí s těžkým handicapem? (Mgr. Milan Langer); Nekriminální pedofilové 

(Mgr. Karel Žák); Sexualita u seniorů (Mgr. et Mgr. Eliška Steklíková); Zoofilie v rámci české 

sadomasochistické komunity (Mgr. Jakub Binter) či Sexuální výchova (prof. PhDr. Lenka Šulová). 

V programu kongresu najdeme jména tří zahraničních expertů na oblast lidské sexuality, a to: 

Charmaine Borg (Nizozemsko), Dimitris Parperis (Kypr) a Daragh McDermott (Irsko). 

Rovnocenným soupeřem odborného programu v boji o pozornost evropských studentů psychologie 

byl doprovodný program. Již při příjezdu na hotel studenty čekalo uvítání na červeném koberci a 

slavnostní atmosféra úvodního dne vyvrcholila neformálním večerem v kasinu. Mezi další aktivity, 

které byly pro účastníky připraveny, patřil hasičský bál, polštářová bitva, silent disco a mnoho 

dalšího. Účastníci měli rovněž možnost vžít se do role zapáleného českého hokejového fanouška a 

společně prožít euforii z vítězného zápasu. Rovněž nelze opomenout exkurzi do pivovaru 

Budějovický Budvar a do Českého Krumlova. 

Náročnou organizací a vytrvalou dvouletou přípravou získali organizátoři velmi cenné praktické 

zkušenosti, které v budoucnu zcela jistě úspěšně zhodnotí. Ze studentů se stali manažeři a 

z jednotlivců se stal nejen perfektně fungující tým, ale také kamarádská parta.  
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Největší odměnou pro celý organizační tým byly úsměvy na tvářích účastníků a jejich povzbudivá 

slova „the best congress ever,“ a také příjemné ocenění odborníků.  

Velké poděkování patří univerzitám a sponzorům, bez jejichž podpory by tento jedinečný kongres 

nebyl možný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 1 Registrace účastníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 2 Plná přednášková místnost 
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Foto č. 3 Mgr. Karel Žák 

 

 

Foto č. 4 Společné foto účastníků 
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Foto č. 5 Organizační tým 

 

O autorkách: 

Kristýna Anna Vacková v současné době dokončuje studium jednooborové psychologie na 

Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Byla projektovým manažerem kongresu 

EFPSA 2015. Odborně se zajímá o sociální, klinickou psychologii a psychologii práce a organizace. 

Píše diplomovou práci na téma: Interpersonální vztahy na pracovišti z perspektivy teorie citové 

vazby.   

Kontakt: vackovakris@gmail.com 

 

Mgr. Šárka Vosáhlová je absolventkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci. Na kongresu EFPSA pracovala na pozici vedoucí vědeckého týmu. 

Výzkumně se zabývá fenoménem ayahuaskových obřadů (publikovaná výzkumná studie: 

Zkušenosti s ayahuaskou v Evropě – motivace, možné přínosy a rizika; diplomová práce: 

Ayahuascové obřady - motivace a efekty).  

Kontakt: sarka.vosa@gmail.com 
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