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Stáže byly realizovány v rámci Projektu TERA – rozvoj spolupráce 
a výměny zkušeností mezi studenty, pracovníky Univerzity Palac-
kého v Olomouci a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v ob-
lasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a ta-
nečně-pohybové terapie, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0005. 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.
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Úvod

Vznik této publikace byl podpořen z Projektu Tera, jehož cílem byl 
rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty, pracovní-
ky Univerzity Palackého v Olomouci a institucemi veřejné správy 
a aplikační sféry v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramatera-
pie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie.
Jedním ze způsobů, jak byl uvedený cíl naplněn, byly odborné 
zahraniční stáže realizované v letech 2013 až 2015, jejichž cílem 
bylo vybudování partnerské sítě institucí. Z cest byly pořízeny zá-
znamy téměř ve formě cestovatelských deníků. Čtenáři této pu-
blikace tak získají nejen přehled o realizovaných stážích, které 
byly v rámci Projektu Tera podniknuty do různých koutů světa, 
ale také praktické informace včetně kontaktů a zevrubných po-
pisů možné spolupráce. Jednotlivé, chronologicky řazené kapi-
toly odpovídají vždy jedné navštívené instituci. Ačkoliv jednotlivé 
příspěvky publikace nejsou napsány jednotným stylem, osobitým 
způsobem zachycují získané zkušenosti včetně osobního přínosu, 
o nějž byli účastníci stáží obohaceni.
Nezbývá než doufat, že se tato publikace nestane pouze záznamem 
podniknutých zahraničních cest, ale také svědectvím o prvních 
krůčcích vzájemné spolupráce s celou řadou institucí. Zároveň 
může být inspirací pro první kontakt a zdrojem základních infor-
mací o instituci, s níž by čtenář hodlal navázat bližší spolupráci. 
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1  Herzen University (GPU A. I. Gercena), 
Faculty of Special Education,  
Petrohrad, Ruská federace

Účastník stáže
doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav spe-
ciálně pedagogických studií

Termín stáže
23.–28. 6. 2013

Popis činnosti pracoviště
GPU A. I. Gercena je jednou ze dvou historických pedagogických 
univerzit v Rusku. Fakulta korektivní pedagogiky má rozsáhlé 
odborné kontakty s Ústavem speciálněpedagogických studií PdF 
UP (ÚSS PdF UP). Fakulta vzdělává cca 1360 posluchačů, má 7 
základních odborných pracovišť, má podepsané smlouvy s 32 vy-
sokými školami celého světa.

Výzkumné zaměření pracoviště
GPU A. I. Gercena a jeho Fakulta korektivní pedagogiky se speci-
alizuje zejména na didaktické aspekty výuky osob se speciálními 
potřebami. Pravidelně pořádá mezinárodní vědeckovýzkumnou 
konferenci; v roce 2014 se jí zúčastní i pracovníci ÚSSPdF UP. 
Speciální zaměření má fakulta ve výzkumu vzdělávacích podmí-
nek osob nevidomých, se zbytky zraku a slabozrakých.
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Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
V rámci stáže proběhla tato jednání, aktivity a vystoupení:
a) jednání s prorektorem univerzity, prof. V. Z. Kantorem, o na-

plnění smlouvy o výzkumné spolupráci GPU a PdF UP v Olo-
mouci,

b) jednání na odd. vědy a zahraničí GPU  o přípravě příjezdu dvou 
vystupujících na konferenci, pořádané ve dnech 10.–11. září 
2013 na PdF UP v Olomouci,

c) vystoupení na Fakultě korektivní pedagogiky  v plénu worksho-
pu na téma pregraduální příprava na VŠ v ČR,

d) prezentace výkumného tématu kvality života osob pečujících 
o člena rodiny se zdravotním postižením,

e) osobní jednání s děkanem Fakulty korektivní pedagogiky, doc. 
Antropovem, o přípravě textu projektu Kontakt II.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Stáž byla z pohledu účastníka velmi intenzivní. Byla naplněna 
jednáními, která mají smysl, odrážejí dosavadní vědeckou a vý-
zkumnou spolupráci, mají konkrétní vliv na výměny přednášejí-
cích obou univerzit.
 –  Za zásadní považuji potvrzení osobní a dlouholeté odborné 

spolupráce s prof. Kantorem, nyní prorektorem GPU, předním 
odborníkem na speciální pedagogiku osob se zrakovým posti-
žením,

 –  za významné považuji osobní seznámení s novým děkanem fa-
kulty, doc. A. Antropovem,

 –  velmi si vážím společné práce na tvorbě projektu Kontakt II – 
projekt pro české MŠMT a ruské ministerstvo vzdělávání,

 –  potěšil mě velký ohlas mého vystoupení na odborném worksho-
pu – zájem a dotazy auditoria,

 –  z osobního hlediska si vážím i zájmu a péče, která mi byla ze 
strany hostitelů poskytnuta ve volném čase – zajištění návště-
vy Petrohradské filharmonie a baletu v Mariinském divadle.
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Získané kontakty
prof. V. Z. Kantor
v.kantor@mail.ru
doc. A.P.  Antropov
alexantropov@inbox.ru

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
Účast na odborné stáži v rámci projektu TERA umožnila, aby byla 
do budoucna prohloubena a na nových základech postavena dlou-
hodobá spolupráce s Ruskou státní pedagogickou univerzitou A. 
I. Gercena. Právě stáž projektu TERA zajistila, že jsou vytvořeny 
podmínky pro dlouhodobou spolupráci, obnovena byla funkční 
partnerská síť. Společně vypracovaný projekt zajistí, že budou obě 
strany moci pracovat na společných výzkumných tématech. Inspi-
race projektem TERA povede k tomu, aby v pregraduální přípravě 
speciálních pedagogů v Sankt-Petěrburgu byla více akcentována 
složka expresivních terapií v souladu s obsahem projektu Kontakt 
II. Dalším přínosem je zvýšení počtu studentů, kteří se budou 
podílet na realizaci úkolů. Právě v rámci projektu Kontakt II se 
připravují i studentské výměny.
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2  Regent's University, London School  
of Psychotherapy & Psychology,  
Londýn, Velká Británie I.

Účastník stáže
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
10.–22. 11. 2013

Popis činnosti pracoviště
Pracoviště je zaměřeno na přípravu studentů k vykonávání profe-
se psychoterapeuta. V UK není tato profese regulována, na rozdíl 
od profese psychologa. Je zde jiná tradice vzdělávání, kdy psy-
choterapie je vyučována samostatně a oddělena od studia psy-
chologie jako samostatný studijní obor. Jedná se o první školu 
v UK, která získala akreditaci. Nabízí studium v programech BA, 
MA, Ph.D. (v oboru poradenské psychologie), realizuje základní 
kurz pro zájemce o studium (Foundation course), kteří nepřichází 
z humanitního studia, nabízí dvě varianty specializovaných diplo-
mů (Advance diploma) v integrativní a existenciální psychoterapii. 
Nově se na této škole začalo realizovat studium psychologie jako 
samostatného oboru, toto studium se zde teprve rozvíjí. Je chá-
páno spíše jako vědecký obor, zatímco psychoterapie jako obor 
praktický. Na pracovišti taktéž funguje terapeutické centrum, 
které poskytuje služby veřejnosti a propojuje akademickou oblast 
s praxí.
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Výzkumné zaměření pracoviště
V rámci školy působí Reflection Research Centre, jehož vedoucí je 
dr. Maria Luca, která byla taktéž naší hlavní hostitelkou. Výzku-
my se soustředí na problematiku psychoterapie; pracují zejména 
kazuistickou formou, kvalitativní metodologií, hlavním metodo-
logickým rámcem je zakotvená teorie. Výzkumné centrum bylo 
založeno poměrně nedávno, před 3 lety, a rozsáhlejší výzkum zde 
teprve začíná. Centrum má však zájem o spolupráci a vítají kon-
takty s jinými univerzitami. Navázali jsme zde velmi dobré vztahy 
a domluvili společný výzkumný projekt.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.):
 –  domluven společný výzkumný projekt;
 –  domluveno sdílení výzkumných záměrů mezi pracovišti;
 –  zjištěny možnosti spolupráce s dalšími kolegy z KPCH FF UP, 

zejména s dr. Kolaříkem;
 –  navázána spolupráce se 4 lektory pro naše konference a sym-

pozia;
 –  zajištěna organizace psychoterapie v UK, propojení praxe 

s akademickou oblastí;
 –  zjištěna kvalita výukových seminářů, supervizí a workshopů.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Velmi zajímavé pro nás bylo sledovat, jak je psychoterapie poja-
ta – je zde respektována jako samostatný studijní obor a v apli-
kacích psychoterapie v praxi zde vládne velká liberalita. Profese 
není regulována, aby se nevytrácela bohatost názorů a plurali-
ta kultur. Výuka je zde pojata velmi individuálně s ohledem na 
osobnostní rozvoj. Skupinky na přednáškách a ve výuce mají 
kolem 10–12 studentů, interakční práce a supervize se odehrává 
ve skupinkách po 4 osobách. Je zde znát velmi intenzivní vklad 
do supervidování praxe. Studenti pracují jako dobrovolníci v řadě 
institucí, funguje koordinace více než 600 center, která nabízejí 
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praxi v oblasti psychoterapie. Pedagogové se soustředí hlavně na 
supervizi, interakční a sebeexplorační metody práce.  Výzkum je 
zde realizován s ohledem na jedinečnost jedince – převážně kva-
litativně. Kriticky se zde pohlíží na symptomatické a kategorické 
diagnostické přístupy.

Získané kontakty
Dr. Maria Luca
(výzkumné centrum), lucam@regents.ac.uk

Dr. Martin Milton 
(poradenská psychologie, sex. minority), miltonm@regents.ac.uk

Dr. Karen Rowe 
(forenzní psychologie, rodinná terapie), rowek@regents.ac.uk

Dr. Lisa Doodson 
(rodinná terapie, nevlastní rodiny), doodsonl@regents.ac.uk

Dr. Tony Agathangelou 
(metodologie, výzkum, Ph.D. studia), agathant@regents.ac.uk

Prof. John Nuttall 
(vedoucí školy), nuttallj@regents.ac.uk

Dr. Desa Markovic 
(rodinná terapie, sexuální terapie), markovicd@regents.ac.uk

Dr. Johnatan Hall 
(existenciální a humanistická psychoterapie, poradenská ps.), 
hallj@regents.ac.uk

Dr. Mike Harding 
(organizace základního kurzu), hardingm@regents.ac.uk

Dr. Cristina Harnagea 
(koordinace praxí, rodinná terapie, partnerství), cristi-na.harna-
gea@regents.ac.uk

Dr. Justine Mc Carty Woods 
Tavistoc Clinic (Rorschach, britská ROR společnost).
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Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
V období od 10. do 22. 11. 2013 jsme se zúčastnili odborné vý-
zkumné stáže na Regent’s University, School of Psychotherapy and 
Psychology, ve výzkumném centru Reflection Research Centre. 
Podstatou našeho pobytu bylo setkání s kolegy z Regent’s Univer-
sity, navázání kontaktů pro odbornou spolupráci mezi katedrou 
psychologie FF UP a tímto pracovištěm a prozkoumání možností 
řešení společných výzkumných témat a jejich propojování, ově-
ření zájmu kolegů o participaci na konferencích projektu TERA 
a worksho-pech pořádaných v rámci projektu TERA.
Na začátku svého pobytu jsme byli nejprve seznámeni s chodem 
a organizací univerzity. Z našeho pohledu se jedná o zcela jinou 
tradici vzdělávání v oblasti psychoterapie. Seznámení se systé-
mem UK může být do určité míry inspirativní vzhledem k součas-
né společenské debatě o podobě a případné regulaci psychoterapie 
v ČR. V rámci UK a na Regent’s University je psychoterapie pojata 
jako autonomní studijní obor, který se studuje nezávisle na studiu 
psychologie. Studenti jsou seznamováni zejména s jednotlivými 
psychoterapeutickými systémy a hlavními teoriemi v psychotera-
pii. Škola klade velký důraz na supervizi studentů a individu-
ální přístup při vzdělávání. Po společném teoretickém základu 
si studenti vyhledávají na několik měsíců dobrovolnickou praxi 
v terapeutických zařízeních. Škola eviduje možnosti více než 600 
zařízení, na kterých je možné stáž vykonávat. S umístěním nemají 
studenti problémy. Mezi hlavní úkoly pedagogů patří supervize 
jejich praxe v malých skupinkách po 4 studentech a individuální 
supervize. Vzdělávání je akreditováno i Britskou společností pro 
psychoterapii a po absolvování jsou studenti akreditováni k výko-
nu psychoterapie. Ta je zde svobodnou profesí, kterou lze provozo-
vat stejně tak v sociálních službách, jako ve zdravotnictví. Škola 
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má v rámci britského liberalismu volbu ke specializaci ve vybra-
ných terapeutických směrech. Na Regent’s University je etablován 
integrativní přístup a existenciálně-fenomenologický přístup. Na 
škole je nově zavedena výuka psychologie jako dalšího oboru spe-
cializace. Vzhledem k nedávnému zavedení zde dosud nejsou větší 
zkušenosti s výukou psychologie. Je chápána více jako vědecký 
obor s praktickým dopadem na posudkovou diagnostiku.
Získané zkušenosti budeme předávat studentům UP, kteří mají 
zájem o využití programu Erasmus, který je s touto Univerzitou 
sjednán, případně mají zájem o praxi v zahraničí.
Během svého pobytu jsme měli možnost navštěvovat supervizní se-
mináře, workshopy a přednášky. Diskutovali jsme s vyučujícími 
jednotlivých předmětů. Snažili jsme se zejména vyjednat možnosti 
návštěvy kolegů, pro které by mohla být participace na jejich vý-
uce obohacující vzhledem k praxi na UP. Škola se hodně zaměřuje 
na oblast poradenské psychologie a trénink dovedností. Existují zde 
skupiny blízké našemu interakčnímu výcviku. Podařilo se zajistit 
ke spolupráci dr. Martina Miltona a dr. Johnatana Halla, kteří jsou 
ochotni přijmout kolegu dr. Marka Kolaříka z katedry psychologie 
UP a umožnit mu náhledy na interakční skupiny v jejich pojetí. Dr. 
Kolařík zpracoval toto téma monograficky a na UP tyto předměty vy-
učuje. Získání zahraničních zkušeností tak pro něj může být zajíma-
vé vzhledem k okamžité praktické aplikaci ve vzdělávání našich stu-
dentů. Dr. Kolaříkovi byly předány kontakty na kolegy z Londýna.
Mezi naše hlavní úkoly patřilo zjištění možné spolupráce ve vý-
zkumných projektech, což je i jednou z priorit katedry psycho-
logie FF UP. S dr. Maria Luca byla vedena jednání o výzkumu 
v Reflection Research Center. Jednou z výzkumných oblastí, ve 
které se naše zájmy překrývají, je výzkum vztahu mezi terapeu-
tem a klientem. Specificky je zde studováno téma sexuální přitaž-
livosti v terapii. Domluvili jsme společný výzkumný projekt, který 
bude zaměřen na zmapování postojů terapeutů k otázce sexuální 
přitažlivosti v psychoterapii. Postojová škála bude vytvořena v ČR, 
převedena do angličtiny a upravena k mezinárodní formě výzku-
mu. Cílem výzkumu bude srovnání postojů v ČR a UK a prozkou-
mání názorů terapeutů na tuto otázku a jejího vlivu na psychote-
rapeutický proces a obsah. Téma je v současné době diskutováno.
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Mezi další důležitá jednání ohledně výzkumu patřilo setkání s dr. 
Tony Aganthengelou, který koordinuje výzkum Ph.D. studentů na 
Regent’s University. Domluvili jsme vzájemnou výměnu výzkum-
ných témat mezi jejich pracovištěm a naší katedrou. Aktuálně 
máme zpracovány výzkumné oblasti, na kterých členové katedry 
pracují, a přehled řešených výzkumných témat. Tento materiál 
bude přeložen do angličtiny a poslán kolegům. Bylo přislíbeno 
seznámení Ph.D. studentů s našimi záměry výzkumu a jednali 
jsme také o možné spolupráci v případě nalezení obdobných té-
mat. Cílem je posílit mobilitu studentů mezi pracovišti a podpořit 
mezinárodní formu výzkumu.
Jedním z hlavních cílů pro potřebu projektu TERA bylo také vy-
hledání potencionálních lektorů pro workshopy a konference. Na 
stáži jsme měli příležitost setkat se takřka se všemi vyučujícími. 
Více z nich vyjádřilo ochotu prezentovat výsledky své výzkum-
né práce. Pro potřeby konference Společný prostor jsme domluvili 
účast s dr. Maria Luca a dr. Desa Markovic. Dr. Luca bude pre-
zentovat téma v sekci psychoterapie vztahující se k medicínsky 
nevysvětlitelným poruchám, Dr. Markovic téma propojující rodin-
nou terapii a sexuologii (sexuálních dysfunkcí). Obě témata jsou 
vhodná pro sekci psychosomaticky zaměřené psychoterapie.
Pro potřeby symposia rodinné terapie a attachmentu se povedlo 
domluvit spolupráci s dr. Cristina Harnagea, která se věnuje vý-
zkumu partnerských stylů a jejich souvislostí. Téma se úzce vzta-
huje k problematice vztahové vazby. Dále jsme domluvili partici-
paci na symposiu s dr. Karen Rowe, která se také věnuje rodinné 
terapii ve forenzním kontextu.
Celkově hodnotíme průběh stáže jako velmi přínosný a inspirativ-
ní. Byli jsme potěšeni ochotou kolegů z Regent’s University spolu-
pracovat a rozvíjet společná témata.



22 | Regent‘s University

3  Regent's University, London School of 
Psychotherapy & Psychology,  Londýn, 
Velká Británie II.

Účastník stáže
PhDr. Martina Fülepová
Filozorická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
1.–12. 3. 2014

Popis činnosti pracoviště
Výzkum v psychoterapii, sexualita

Výzkumné zaměření pracoviště
Současně jsou rozvíjena následující témata výzkumu: sexuální 
atraktivita v psychoterapii, sexuální obtěžování studentek VŠ.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Realizování mezinárodního výzkumu, vzdělávání díky worksho-
pům, supervizím a konzultacím k tématu disertační práce.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Rozvoj jazykových dovedností. Rozvoj postmoderního metodolo-
gického myšlení v kvalitativním výzkumu. Seznámení se s výzku-
mem zaměřeným na vztah výzkumníka a respondenta. Rozšíře-
ní znalostí o metodách analýzy dat, zejména o zakotvené teorii. 



Sborník zkušeností a zpráv účastníků zahraničních odborných stáží | 23

Rozvoj znalostí souvisejících s psychoterapeutickým procesem. 
Knihovna bohatě vybavená nejnovějšími i klasickými knihami 
a odbornými časopisy.

Získané kontakty
dr. Maria Luca
lucam@regents.ac.uk

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
Cílem stáže bylo upevnění spolupráce s dr. Marií Luca, navázání 
nových kontaktů s dalšími pracovníky univerzity, získání nových 
poznatků v kvalitativním výzkumu a rozšíření zdrojů literatury 
k aktuálním výzkumným tématům, která řeším (výzkum v ob-
lasti ženství, sexuality, psychosomatiky, dále výzkum týkající se 
supervize, psychoterapie, sexuální atraktivity).
Dr. Luca se mnou konzultovala metodologii obou výzkumů, jak 
a kdy správně použít zakotvenou teorii, doporučila mi vhod-
né zdroje literatury a udělila praktická doporučení vyplývající 
z její klinické praxe. Na svém workshopu mi ukázala metody 
formulace hypotéz v psychoterapii a diskutovaly jsme možnos-
ti vyšetření v terapii. Dále jsem měla možnost nahlédnout na 
probíhající supervize jejich studentů a diskutovat s nimi jejich 
aktuální otázky v terapeutickém procesu. Účast na Research-
group byla pro mne velmi užitečná, protože jsem měla možnost 
sledovat, jak systematicky pracují studenti na svých závěreč-
ných pracích a jaký způsob vedení dr. Luca aplikuje u svých 
studentů, což pro mne jako vedoucí práce několika studentů 
bylo nesmírně přínosné.
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Významný workshop týkající se interpretativní fenomenologické 
analýzy a jejího užití ve výzkumu vedla dr. Kaskett, která mne 
poté pozvala i na seminář o analýze dat ve výzkumu, ve kterém 
studenti prakticky analyzovali část textu podle IPA a dalších me-
tod analýzy dat.
Velkou ctí pro mne bylo také seznámení a následný rozhovor s ve-
doucím katedry, který se mnou rovněž diskutoval téma mé diser-
tační práce a doporučil mi literaturu z jeho pohledu.
S dr. Markowitz jsme diskutovaly systemickou terapii a rozdíly 
v jejím použití v Londýně a v ČR, praxi ve výcvicích v tomto smě-
ru terapie a můj disertační záměr. Dr. Markowitz mě podpořila 
hlavně v použití výzkumu zaměřeného na vztah, který otevře více 
možností pro důvěru a sdílení respondentů, a dále v aplikaci post-
moderní filozofie v mém výzkumu.
Na neposledním místě pro mě bylo velmi přínosné seznámení s li-
teraturou, která v ČR bohužel zatím není dostupná nebo nikdy do-
stupná nebyla. Otevřely se mi tímto nové horizonty a perspektivy 
ve výzkumu i v praxi.
S dr. Luca se známe více než rok a píšeme si, popř. se navštěvu-
jeme i v osobním volnu, náš vztah je tedy více než pracovní. Je 
neformální supervizorkou mé disertační práce. V současné době 
spolupracujeme na komparativním výzkumu sexuální atraktivity 
v supervizi. Do budoucna máme otevřené i další možnosti spolu-
práce.
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4  EEG Instytut, Warszawa, Polsko

Účastník stáže
doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
Mgr. Kristýna Hosáková
Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Mgr. Marek Malůš
PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
Mgr. Zuzana Sedláčková
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
5.–7. 3. 2014

Popis činnosti pracoviště
Navštívené pracoviště se zaměřuje na následující oblasti:
 • vyšetření metodou EEG a QEEG
 • neurofeedback
 • biofeedback
 • školení v metodách a terapeutických postupech
 • servis a prodej laboratorní techniky pro EEG.

Výzkumné zaměření pracoviště
Výzkum v oblasti efektivity EEG tréninku metodou neurofeed-
back, spolupráce s univerzitami a katedrami psychologie ve vývoji 
a školení v metodách.
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Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Seznámili jsme se s terapeutickými postupy, které můžeme apli-
kovat ve výzkumu v naší laboratoři na katedře psychologie FF UP.
Seznámili jsme se s novými metodami, které mohou přispět ke 
zlepšení technického vybavení naší laboratoře.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Stáž byla zajímavá pro kolegy, kteří chtějí pracovat s metodou EEG 
biofeedback. Jedná se o největší zařízení svého druhu v Evropě 
s nejdelší tradicí a největší mírou zkušeností. Předností pracoviš-
tě je pestrost týmu co do složení terapeutů, psychologů, lékařů. 
Pracoviště je vybaveno nejmodernějšími přístroji k terapii pomo-
cí EEG biofeedbacku s ohledem na jejich uživatelskou přívětivost. 
Seznámili jsme se s protokoly tréninku a nastavování laboratorní 
techniky, které přispějí k fungování laboratoře katedry psychologie.

Získané kontakty
MUDr. Michaela Pakszys, CSc.
info@eeginstitut.cz 
Ing. Denisa Krob
sprzedaz@eeg.com.pl

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
Na institut EEG Biofeedbacku jsme se vypravili z důvodu po-
třeby rozvíjet odbornost členů katedry v oblasti práce s neuro-
fyziologickými metodami, konkrétně biofeedbackem. Na katedře 
psychologie aktuálně pracujeme na vybavení odborné laboratoře 
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a jedním z přístrojů je i EEG biofeedback. V rámci práce institutu 
jsme měli možnost naučit se pomocí této metody pracovat.  Naše 
návštěva navazovala na úvodní školení, které proběhlo před něko-
lika měsíci na naší katedře a bylo zaměřeno teoreticko-prakticky. 
Stáž v institutu byla laděná prakticky a vhodně doplňovala první 
školení. V rámci institutu EEG biofeedbacku jsme jednali o další 
spolupráci v oblasti školení s dalšími možnostmi využití přístroje 
a o možnostech výzkumné spolupráce mezi naší katedrou a ko-
merčním sektorem.
První den našeho pobytu jsme vyslechli přednášky, které shr-
novaly základní zásady práce s laboatorní technikou. Seznámili 
jsme se s funkcí a protokoly tréninku jednotlivých mozkových vln, 
metodami biologické zpětné vazby k jejich posilování a případné-
mu tlumení nežádoucích fenoménů. Trénink se vztahoval k bez-
pečným tréninkovým bodům C3 a C4, které odpovídají prvnímu 
stupni práce s metodou EEGBF. Po přednášce jsme diskutovali 
s ohledem na potřeby jednotlivých účastníků a jejich výzkumné 
záměry na katedře psychologie FF UP. Tento blok pomohl osvěžit 
základní poznatky a připravil nás na práci s laboratorní techni-
kou, která probíhala druhý den.
Druhý den jsme měli příležitost vyzkoušet tréninkové protokoly 
sami na sobě – nacvičovali jsme zapojení elektrod, měření jejich 
lokalizace, práci s vodivou pastou, kontrolu základní kalibrace 
přístroje. V praktických cvičeních jsme pracovali na vytvoření 
EEG protokolu a jeho interpretaci, zmapování rezervních oblas-
tí, zpracování QEEG a jeho interpretaci, interpretaci protokolů ze 
základního tréninku. Seznámili jsme se také nově s tréninkem 
protokolů alfa a metod užitých k relaxacím pro jejich podprou při 
EEG feedbacku, při kterých byla kombinována metoda vizualizací 
s jejich záznamem v podobě činnosti mozkových vln při relaxaci.
Třetí den jsme se seznámili s přístrojem pro komplexní biofeed-
back – nexus 10 – měli jsme možnost konzultovat naše potřeby 
v laboratoři katedry psychologie, ověřit parametry přístroje pro 
aplikovaný výzkum, seznámili jsme se s periferiemi a typy čidel 
užívaných k měření. Byli jsme také zaškoleni ve vytváření indivi-
dualizovaných zpráv z měření, v tvorbě  vizuální podoby pro kli-
enta a výzkumníka, v možnostech analýzy dat.
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Tato návštěva měla nemalý význam pro naši katedru, získali jsme 
řadu odborných dovedností, které lze využít při výuce studentů. 
Studenti katedry psychologie budou tak naším prostřednictvím 
v kontaktu s nejmodernějšími metodami užívanými k rehabilitaci 
a rozvoji kognice.  
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5  Crawford College of Art and Design, 
Department of Art Therapy, Cork, Irsko

Účastník stáže
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav spe-
ciálněpedagogických studií

PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ka-
tedra křesťanské výchovy

Termín stáže
13.–20. 4. 2014

Popis činnosti pracoviště
Instituce se zabývá výchovou a vzděláváním v oblasti umění 
a v oblasti arteterapie. Kromě magisterského a postgraduálního 
typu studia instituce pořádá workshopy a letní školy se zaměře-
ním na arteterapii.

Výzkumné zaměření pracoviště
Výzkum je zaměřen na arteterapii:
 –  možnosti a meze arteterapie
 –  funkce arteterapie ve zdravotnictví
 –  možnosti vzdělávání v arteterapii
 –  osobnost arteterapeuta.
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Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
První setkání s kolegy z Irska proběhlo v rámci konference Spo-
lečný prostor 2014. Na základě tohoto setkání vznikl návrh k vzá-
jemné výměně zkušeností.
V rámci odborné stáže proběhly tyto aktivity:
 –  diskuse nad vzděláváním arteterapeutů v České republice a Irsku
 –  diskuse nad možnostmi společného výzkumu
 –  pozvání na mezinárodní konferenci Společný prostor 2015
 –  uspořádání workshopů.  

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Arteterapie je relativně mladý obor, který se stále rozvíjí. V České 
republice je momentálně aktuální otázka profilu arteterapeuta. 
V rámci odborné zahraniční stáže proběhla diskuse s kolegy z Ir-
ska právě na toto téma. Dále byly uspořádány workshopy. Přínos 
pro naši odbornost: rozšíření znalostí o arteterapii v zahraničí, 
rozšíření znalostí o možných výzkumech v arteterapii v zahrani-
čí a sdílení praktických zkušeností z vedení arteterapeutického 
workshopu.
Nejvíce zajímavé v insitituci:
 –  vztahy mezi jednotlivými lektory
 –  možnost diskuse
 –  vysoká odbornost lektorů.

Získané kontakty
Catherine Phillips
Crawford College of Art and Design, Department of Art Therapy, 
catherine.phillips@cit.ie
Angela Carrazza
South Lee Mental Health Service, noethlings@eircom.net
Raphaela Heaslip
Sesame institute, raphaelaheaslip@gmail.com
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Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
Pondělí – specifikace a příprava podkladů pro výměnné pobyty 
studentů a pedagogů.
Úterý – návštěva workshopu, diskuze nad možnostmi další spo-
lupráce. 
Středa – organizace workshopu.
Čtvrtek – organizace workshopu, společná diskuse – možnosti vý-
zkumu v arteterapii.
Pátek – příprava na mezinárodní konferenci Společný prostor, ná-
vštěva knihovny. 
Celá zahraniční stáž byla postavena na prohloubení stávajících 
kontaktů a na získání nových kontaktů v oblasti expresivních te-
rapií, především pak v oblasti arteterapie a dramaterapie.
Dvě arteterapeutky z Corku byly pozvány k aktivní účasti na kon-
ferenci Společný prostor 2014. Díky nim se podařilo získat kon-
takty na další čtyři arteterapeutky a dvě dramaterapeutky a tím 
kontakty na univerzitu (Crawford College of Art and Design, De-
partment of Art Therapy) na South Lee Mental Health Services 
a na Sesame institute.
Diskuse s kolegy ze zahraničí se zaměřila na tři základní oblasti: 
stav arteterapie, možnosti a meze výzkumu v arteterapii a výměn-
ný program pro studenty a akademické pracovníky.
Stav arteterapie: situace arteterapie je v České republice podobná 
situaci v Irsku. Neexistuje legislativní vymezení této disciplíny. 
Arteterapeuti jsou přijímáni jako pedagogové, sociální pracovníci, 
psychologové a arteterapii používají jako jednu z metod práce.
Výzkum v arteterapii: výzkum v obou zemích není na úplně dobré 
úrovni. Zazněla výrazná potřeba začít dělat kvantitativní i kvali-
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tativní výzkum v arteterapii. Kvalitní výzkum v oblasti arteterapie 
je cestou, jak změnit situaci arteteapie; může se tak stát východis-
kem pro legislativní změny.
Výměnný program pro studenty a akademické pracovníky: na 
obou stranách je zájem o podepsání smlouvy ERASMUS tak, aby 
mohla být realizována výměna studentů i pedagogických pracov-
níků.
Kromě těchto tří oblastí byla domluvena spolupráce v oblasti pub-
likační činnosti (obě země mají vlastní arteterapeutický časopis), 
dále pak byla domluvena aktivní účast na mezinárodních konfe-
rencích.

Návrhy na další spolupráci:
 –  udržování kontaktů
 –  účast na konferencích
 –  pořádání workshopů a letních škol.

Využitelnost na katedře křesťanské výchovy CMTF UP:
 –  uspořádání přednášky na téma arteterapie v Irsku.

Z hlediska projektu:
 –  vytvoření sítě
 –  navázání kontaktů jak s výchovně-vzdělávací institucí, tak 

i s institucí, kde je možné realizovat praxi.
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6  University of Lisbon, Faculty  
of Psychology, Lisabon, Portugalsko I.

Účastník stáže
PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.
Filozofická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
4.–10. 5. 2014

Popis činnosti pracoviště
Navštívená Fakulta psychologie se zabývá výukou a výzkumem 
v psychologii.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Během pobytu jsem opakovaně navštívil Fakultu psychologie Lisa-
bonské univerzity. Při návštěvě tohoto pracoviště jsem se seznámil 
s činností psychofyziologické laboratoeře, zejména s přístroji, kte-
ré má k dispozici také katedra psychologie, což dovoluje usilovat 
o projekty zahrnující využívání těchto přístrojů. Bylo zahájeno jed-
nání o uzavření programu ERASMUS a především proběhla disku-
ze o vytvoření společného projektu, a to jak s Isabel Barahona da 
Fonseca, tak i s Luís Alberto Santos Curral, ředitelem fakulty.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Na navštíveném pracovišti se nachází psychofyziologická labora-
toř vybavená některými přístroji, které má k dispozici i katedra 
psychologie FF UP. Isabel Barahona da Fonseca má mnoho cen-
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ných zkušeností s tímto zařízením, a navíc je ochotna participovat 
na společných projektech, ve kterých by bylo možné tato zařízení 
využívat. Dále se obě strany shodly na možnosti spolupracovat při 
vytváření norem psychologických testů, které je nutné po přelo-
žení do příslušného jazyka takto kalibrovat na populaci jednotli-
vých států. Dalším podnětným bodem je i vývoj organizace studia 
psychologie na lisabonské univerzitě, kdy se z (původně) katedry 
v rámci filozofické fakulty za několik let stala samostatná fakul-
ta s nezanedbatelným finančním příspěvkem na studium (každý 
student přispívá 1000 EUR za rok).

Získané kontakty
Isabel Barahona da Fonseca
isabelbf@psicologia.ulisboa.pt
Luís Alberto Santos Curral
director@psicologia.ulisboa.pt

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
V termínu od 4. do 10. 5. 2014 proběhla zahraniční cesta do Lisa-
bonu (Portugalsko) na místní univerzitu (původně dvě univerzity 
se nedávno sloučily do jedné).
Dne 5. 5. 2014 proběhla informační schůzka s Isabel Barahona da 
Fonseca; na ní byla představena Univerzita Palackého v Olomouci, 
zejména její filozofická fakulta; poté byla zástupcům projektové-
ho týmu představena Lisabonská univerzita, a to zejména Fakulta 
psychologie. Zatímco v Olomouci je studium psychologie realizová-
no pod záštitou katedry psychologie, na Lisabonské univerzitě je 
tomuto studiu věnována samostatná Fakulta psychologie. Fakulta 
má okolo 1200 studentů ve všech programech včetně doktorského 
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studia. Studenti platí školné ve výši 1000 EUR za rok. V rámci 
tohoto setkání bylo nabídnuto uzavření programu Erasmus mezi 
Univerzitou Palackého v Olomouci a Lisabonskou univerzitou. Ná-
sledovala prohlídka celé fakulty a domluva na představení Univer-
zity Palackého v Olomouci studentům ve středu 7. 5. 2014.
Dne 6. 5. 2014 proběhlo setkání s ředitelem Fakulty psychologie 
Luís Alberto Santos Curral za přítomnosti Isabel Barahona da 
Fonseca. Byla představena Univerzita Palackého v Olomouci a ka-
tedra psychologie. Ředitel byl také seznámen s návrhem uzavření 
programu Erasmus mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a  Li-
sabonskou univerzitou. Ředitel tuto možnost uvítal, ale upozornil 
na předpokládaný zdlouhavější proces uzavření tohoto programu 
z důvodu sloučení původně dvou samostatných vysokých škol, 
což snížilo pružnost i jejich fakulty bezprostředně tyto smlouvy 
uzavírat. Na druhou stranu projevil zájem o některé projekty ka-
tedry psychologie FF UP, např. odstraňování strachu z pavouků 
prostřednictvím virtuální reality, případně zapojení do obdobných 
dlouhodobějších výzev, jako je například HORIZONT 2020.   
Dne 7. 5. byla v rámci výuky Isabel Barahona da Fonseca před-
stavena Univerzita Palackého v Olomouci (prostřednictvím pro-
pagačního klipu a powerpointové prezentace), zejména studium 
psychologie, studentům Fakulty psychologie. Studenti se zajímali 
o to, ve kterých jazycích výuka bude probíhat. Portugalští stu-
denti psychologie byli seznámeni s představou, že by měla tato 
výuka probíhat v angličtině, a to nejen v doktorském studiu, ale 
i v nižších stupních, tj. v bakalářském i magisterském studijním 
programu.
Ve dnech 8.–9. 5. 2014 byly představovány projekty, na kterých 
by mohly obě strany participovat. Dále proběhla dvě neformální 
setkání se studenty, kteří projevili zájem o doktorandské studi-
um na katedře psychologie FF UP. Isabel Barahona da Fonseca 
představila svou psychofyziologickou laboratoř, zařízenou z velké 
části firmou BIOPAC, která poskytla zařízení také katedře psy-
chologie UP. Hlavním vědeckým zájmem Isabel Barahona da Fon-
seca je studium emocionálních systémů a procesů včetně jejich 
psychofyziologických korelátů. Zabývá se vlivem těchto emocio-
nálních procesů na pozornost, vnímání a paměť. Při tomto studiu 
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využívá EEG, ERP a Acqknowledge. Isabel Barahona da Fonseca 
představila výzkumné designy, na kterých by bylo možné spolu-
pracovat. Dále se obě strany shodly na možnosti spolupracovat 
při vytváření norem psychologických testů, které je nutné po pře-
ložení do příslušného jazyka kalibrovat na populaci jednotlivých 
států. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem, které má Isabel 
Barahona da Fonseca s používáním zařízení od BIOPACu včetně 
softwaru Acqknowledge (tj. software pro zpracování naměřených 
biometrických dat), je vhodným kandidátem nejen ke spolupráci, 
ale také pro důkladné proškolení se zařízením, se kterým se také 
seznamují psychologové katedry psychologie FF UP. Isabel Bara-
hona da Fonseca budoucí spolupráci vítá a nebrání se návštěvě 
Univerzity Palackého v Olomouci.
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7  University of Szeged (SZTE), Faculty  
of Medicine, Szeged, Maďarsko

Účastník stáže
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
12.–23. 5. 2014

Popis činnosti pracoviště
Univerzita v Szegedu je propojena s praktickými pracovišti v rám-
ci univerzitní nemocnice. Stáž probíhala na dvou vybraných pra-
covištích, a to na Neurologické a Psychiatrické klinice, které se 
věnují diagnostice, léčbě a výzkumu ve všech oblastech svých od-
borností.

Výzkumné zaměření pracoviště
Vzhledem k pokročilosti vybavení a výzkumně orientovaným pro-
jektům Neurologické kliniky, jejichž design zahrnuje práci  se 
zobrazovacími a funkčně-zobrazovacími metodami, jsou možnosti 
uplatnění katedry psychologie FF UP v Olomouci při spolupráci 
s daným praovištěm značně omezeny. Naopak společná výzkum-
ná témata lze identifikovat v oblasti psychiatrické populace. Jed-
ním z výzkumných projektů je sledování závažnosti symptomů 
u pacientů se závislostí na alkoholu a závislost těchto ukazatelů 
na osobnostních dispozicích (kontaktní osoba: dr. Bálint Andó, 
Dpt. of Psychiatry, SZTE).
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Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Zajištěna smlouva o mezinárodní spolupráci Erasmus+. Zahájen 
předvýzkum v oblasti mezinárodního srovnání testu „Hanojské 
věže“ ve spolupráci s dr. Bálintem.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Instituce nabízejí komplexní seznámení s léčebnými i vý-
zkumnými aktivitami. Neurologická klinika nabízí seznámení 
s odděleními pro léčbu neurodegenerativních onemocnění, jed-
notkou pro neurorehabilitaci, jednotkou pro pacienty s demye-
linizačními onemocněními a jednotkou pro léčbu spasticity. Na 
psychiatrické klinice je možnost seznámit se s experimentální-
mi verzemi psychodiagnostických metod, které nejsou stále do-
stupné v ČR (např. Wechslerova inteligenční škála pro dospělé, 
4. vydání).
Exkluzivitu v oblasti výzkumu má práce prof. Janky, který je 
autorem více jak 260 článků s kumulativním IF přesahujícím 
434 bodů. Práce je věnována farmakologickému výzkumu v ob-
lasti léčby schizofrenie a také oblasti neurodegenerativních one-
mocnění, především Alzheimerově nemoci. Vybavení laboratoří 
je na velmi dobré úrovni. Neurologická klinika disponuje praco-
višti počítačové tomografie, magnetické a funkční magnetické 
rezonance. Psychiatrická klinka disponuje EMG laboratoří, ka-
tedra psychologie EMG, EEG laboratoří a videomonitoringem.

Získané kontakty
Prof. LészlóVécsei, D.Sc.
Albert Szent-Györgyi Medical and Pharmaceutical Center, Facul-
ty of Medicine, vecsei@nepsy.szote.u-szeged.hu

Zoltan Janka, M.D., Ph.D., D.Sc.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, janka.zoltan 
med.u-szeged.hu
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Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
V období 12.–23. 5. 2014 jsem se zúčastnil stáže na univerzitě 
v maďarském Szegedu. Jedná se o univerzitu s dlouhou his-
torickou tradicí (od r. 1581). Její moderní tvář a orientace na 
výzkum z ní dělá přední výzkumné pracoviště nejen v rámci 
Maďarska, ale celé střední Evropy. K historicky nejvýznamněj-
ším představitelům se řadí laureát Nobelovy ceny Albert Szent-
Györgyi.
Stáž byla rozdělena na dvě části. První z nich byla realizována 
na Neurologické klinice, která je univerzitním pracovištěm SZTE, 
probíhala ve dnech 12.–17. 5. 2014.  Seznámení s pracovištěm 
proběhlo formou návštěvy jednotlivých oddělení, včetně oddělení 
lůžkové péče. Neurologická klinika má řadu specializovaných am-
bulancí, v průběhu stáže jsem navštívil tři z nich:
Prvním navštíveným pracovištěm byla specializovaná ambu-
lance pro neurodegenerativní onemocnění. V rámci maďarské 
populace patří tato onemocnění mezi zdravotně a sociálně-e-
konomicky nejzávažnější. Zahrnují Parkinsonovu nemoc a jiné 
parkinsonské syndromy, Alzheimerovu nemoc a další non-alz-
heimerské demence, spinocerebellární atrofie, amyotrofickou 
laterální sklerózu a další onemocnění projevující se omezením 
volního pohybu, třesem, choreou, dystonií, myoklonem, tikem 
a jinými abnormálními pohyby, demencí a dalšími kognitivními 
poruchami. Obdobně jako v ČR mají uvedená onemocnění po-
měrně vysokou prevalenci, např. Parkinsonova nemoc nejméně 
1/1000 obyvatel, Alzheimerova nemoc stejně tak. Neurodegene-
rativní onemocnění se přitom neomezují na vyšší věkové skupi-
ny, např. dystonické syndromy postihují nejčastěji dospělé osoby 
v produktivním věku, Touretteův syndrom má maximum vý-
skytu v dětství a dospívání, Alzheimerova nemoc začíná mnoh-
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dy před padesátým rokem věku, podobně i Parkinsonova nemoc 
a další neurodegenerativní parkinsonské syndromy. Neurologic-
ká klinika SZTE používá moderní farmakoterapii, chirurgickou 
léčbu a další postupy.
Druhá navštívená ambulance se zabývá diagnostikou, léčbou, 
konziliární a superkonziliární péčí o nemocné trpící demyelini-
začními onemocněními centrálního nervového systému (CNS), 
převážně roztroušenou sklerózou (RS, multiple sclerosis – MS). 
Ambulance využívá diagnostický komplement dostupný na Neu-
rologické klinice SZTE vč. likvorologické a elektrofyziologické 
laboratoře. Léčba v ambulanci zahrnuje moderní účinné imu-
nomodulační a imunosupresivní terapeutické postupy. Jedná 
se především o léčbu biologickou, zahrnující tzv. léky ovlivňující 
onemocnění (disease modifying drugs, DMD) – DMD 1. linie – 
zejm. interferon beta 1b, interferon beta 1a, glatiramer acetát 
a DMD 2. linie – především monoklonální protilátku natalizu-
mab a imunomodulans fingolimod. Z léčby profitují jak pacien-
ti v časné fázi onemocnění po první demyelinizační příhodě ve 
stadiu klinicky izolovaného syndromu – CIS (clinically isolated 
syndrom), tak pacienti ve fázi relabující-remitující. U primárně 
a sekundárně progresivní formy RS se podává kombinovaná pe-
rorální imunosupresivní terapie nebo pulzní imunosupresivní 
terapie, a to cyklofosfamidem (Harvardské schéma) nebo mito-
xantronem (Hartungovo, event. Edanovo schéma). Variantou je 
podávání pulzů intravenózních kortikoidů, u imunosuprimo-
vaných nemocných s recidivujícími infekty pak aplikace intra-
venózních imunoglobulinů. Výzkum probíhá výhradně v součin-
nosti s farmaceutickými firmami, které dané léčebné preparáty 
pro léčbu MS vyvíjejí.
Třetím pracovištěm bylo centrum pro výzkum, které zabezpečuje 
mimo jiné odborný růst lékařů v doktorském studijním programu 
(Ph.D.). Centrum se věnuje přípravě výzkumných designů ve spo-
lupráci s oddělením zobrazovacích metod. Výzkumné záměry jsou 
založeny na výsledcích magnetické, funkční magnetické rezonan-
ce, případně datech z vyšetření provedených pomocí počítačové 
tomografie.
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V rámci setrvání na oddělení jsem měl možnost účastnit se také 
vybraných neurologických vyšetření, která zahrnovala vyšetřova-
cí manévry z Lurijova neuropsychologického vyšetření, a to i přes-
to, že Lurijův neuropsychologický přístup není v rámci maďarské 
neuropsychologické praxe nijak významně rozšířen.
Mimo samotnou Neurologickou kliniku SZTE jsem navštívil univerzit-
ní kampus a univerzitní knihovnu, kde mi bylo umožněno hledat pra-
meny související s vlastním výzkumem v oblasti exekutivních funkcí 
u pacientů napříč neurologickými a psychiatrickými diagnózami.
V týdnu od 19. do 23. 5. 2014 jsem byl přítomen na Psychiatrické 
klinice SZTE. Jedná se o rozsáhlé pracoviště, které je situováno 
ve více destinacích.
Stáž jsem zahájil účastí na bálintovské skupině vedené před-
nostou, prof. Zoltánem Jankou. Oceňuji vstřícný přístup všech 
zúčastněných, kteří byli ochotni sezení vést v anglickém jazyce, 
takže jsem se mohl plně zapojit do aktivity. Seznámil jsem se s ce-
lým kolektivem, který se věnuje rehabilitaci, adiktologii a akutní 
psychiatrii. V rámci pobytu mi bylo umožněno setkání s klinický-
mi psychology, kteří se věnují psychologické diagnostice. Přínos-
né bylo studium psychodiagnostických metod, jejichž pestrost je 
obdobná jako v podmínkách ČR. Existuje však jistá dvoukolejnost 
v přípravě norem pro dané metody. Nové diagnostické nástroje se 
používají výhradně k výzkumným a experimentálním účelům. 
Dostupná je tak například Wechslerova inteligenční škála pro do-
spělé ve svém čtvrtém vydání, zatímco pro běžnou klinickou praxi 
je k dispozici jen verze MAWI, tj. maďarská varianta původního 
WAIS-R. Dále jsem se seznámil s Méreiho specifickými prvky ve 
vyhodnocení a interpretaci Rorschachovy metody.
V úterý 20. 5. 2014 jsem navštívil ambulanci pro diagnostiku 
a léčbu pacientů s poruchami paměti (Dr. Pákáski). Ambulance je 
zaměřena na péči o pacienty s neurodegenerativními procesy, kte-
ré významným způsobem postihují mnestické funkce, nejčastěji 
jde o Alzheimerovu nemoc a další typy demencí. V ambulanci jsou 
používány aktuální diagnostické nástroje, existuje maďarská ver-
ze Addenbrookského kognitivního testu (ACE), která má národní 
normativ. Experimentálně je používána také škála pro diagnosti-
ku Alzhemierovy nemoci ADAS-Cog.
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K diskutovaným výzkumným záměrům patřilo mezinárodní srov-
nání maďarské a české populace v základních ukazatelích testu 
„Hanojské věže“. Z výzkumných pracovníků uvedený test v mo-
difikované podobě používá dr. Bálint, jehož práce je však zamě-
řena na klinickou skupinu pacientů se závislostí na alkoholu. 
K významnějším publikačním výstupům patří např. Bálint Andó 
– Sándor Rózsa – Eszter Kurgyis – Andrea Szkaliczki – Ildikó De-
meter – Petronella Szikszay – Zsolt Demetrovics – Zoltán Janka 
– Péter Z. Álmos: Direct and indirect symptom severity indicators 
of alcohol dependence and the personality concept of the biosocial 
model. Substance Use & Misuse. 49; 4, 418-26, 2014. IF (2013): 
1.109. Byl jsem autorem seznámen s podrobným designem stu-
die. Test „Hanojské věže“ byl přenechán s adekvátním zaškolením 
stran administrace a vyhodnocení a připravena byla pilotní stu-
die, kterou realizujeme na zdravé populaci v průběhu června až 
září 2014.
Poslední realizovanou aktivitou byla návštěva katedry psycho-
logie Filozofické fakulty SZTE. Seznámil jsem se s pracovištěm, 
byly mi představeny laboratoře, které obdobně jako výbava prak-
tického pracoviště katedry psychologie FF UP obsahuje přístrojové 
metody, včetně EEG a EMG. Jedním z diskutovaných návrhů bylo 
zapojení katedry psychologie Filozofické fakulty SZTE do projektů 
financovaných např. Mezinárodním visegrádským fondem. Poda-
řilo se zajistit také mezinárodní smlouvu Erasmus+.
Celkově stáž hodnotím jako přínosnou z hlediska odborného 
i v rámci navázání kontaktů na různých typech pracovišť, ať už 
praktických, nebo  teoretických.
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8  IMC University of Applied Studies, 
Krems, Rakousko

Účastník stáže
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
Mgr. Svatava Drlíčková
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
2.–7. 7. 2014

Popis činnosti pracoviště
Pracoviště poskytuje bakalářské i magisterské studium muziko-
terapie  a realizuje základní i aplikovaný výzkum.
Propojení vědeckých, tvůrčích a uměleckých prvků při muzikote-
rapii přináší cílené, systematické léčení pro lidi, kteří trpí poru-
chami chování a problémy způsobenými emocionálními, somatic-
kými, intelektuálními a sociálními faktory. Magisterský program 
na IMC University of Applied Studies  připravuje studenty na vý-
kon povolání zdravotnických pracovníků s cílem:
 –  prevence nebo zmírnění příznaků výše uvedených poruch nebo 

nemocí,
 –  změny chování nebo postojů pacientů, které vyžadují léčbu,
 –  podpory klientova vývoje, růstu a zdraví.
Pro ukončení studia jsou vyžadovány pokročilé znalosti a zkuše-
nosti muzikoterapie v praxi a znalost teoretických a výzkumných 
aspektů muzikoterapie.

Výzkumné zaměření pracoviště
Pracoviště se zaměřuje na výzkum v oddělení studijních progra-
mů zdravotnických věd v ošetřovatelské praxi, ergoterapii, porod-
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ní asistenci, muzikoterapii a fyzioterapii a soustředí se primárně 
na výzkum mechanických i fyziologických účinků stresu.
Dalším výzkumným tématem je aplikace výzkumu stresu do kli-
nické praxe.
Veškerý výzkum na katedře pochází z názoru široce sdíleného 
v molekulární biologii, a sice že vlastní léčivé síly těla jsou plně 
účinné pouze ve stavu relaxace.
Pracoviště se chce podílet na našem výzkumu a vytvořit meziná-
rodní spolupráci.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
8. 7. 2014 – přijetí na University of Applied Sciences – prof. Tucek, 
prof. Simon.
9. 7. 2014 – představení bakalářského a magisterského studijního 
programu, představení typů výuky (prof. Simon).
10. 7. 2014 dopoledne
Prof. (FH) Priv. Doz. Mag. Dr. Gerhard Tucek – jednání o společ-
ných výzkumných tématech:
Muzikoterapie po nevratném poškození mozku.
Muzikofiletika pro klienty se speciálními vzdělávacími potřebami.
10. 7. 2014 odpoledne (Mag. Marlies Sobotka) – porovnání využití 
nástrojů a hlasu při muzikoterapii.
11. 7. 2014 závěrečné jednání k výzkumným tématům a seminá-
řům, jednání s prof. Josem de Bakkerem.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Na University of Applied Scince považujeme za nejzajímavější způ-
sob sestavení studijních programů muzikoterapie a způsob jejich 
marketingu i celkové organizace pracoviště.
Pokud jde o originální vybavení, kolegové v Kremži pracují s jinou sa-
dou nástrojů, než s jakou jsme zvyklí pracovat na Univerzitě Palackého.
Po stránce vybavení využívají mnohem více videa se záznamy kli-
entů a ty  poté reflektují.
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Získané kontakty
Prof. (FH) Priv. Doz. Mag. Dr. Gerhard Tucek
gerhard.tucek@fh-krems.ac.at

Dr. Patrick Simon
Patrick.Simon@fh-krems.ac.at

Mag. Dr. Claudia Wenzel
claudia.wenzel@fh-krems.ac.at

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
První setkání dne 8. července 2014 s prof. Tuckem proběhlo v ofi-
ciálním tónu, jeho cílem bylo seznámit se navzájem, poznat své 
předpoklady před samotnou stáží a upřesnit harmonogram ná-
sledujících dnů. V tentýž den jsme byly provedeny univerzitou, ze-
jména katedrou muzikoterapie a honosnými oficiálními prostory.
9. července 2014 jsme se setkaly znovu s prof. Tuckem a dále s prof. 
Simonem. Náplní dlouhé schůzky bylo detailní přiblížení bakalář-
ského a magisterského studijního programu muzikoterapie.
Bakalářský program v oboru muzikoterapie na University of Ap-
plied Studies se zaměřuje především na poskytování základních 
odborných znalostí oboru, včetně teoretických zásad muzikote-
rapie v různých resortech a také teorií a klíčových pojmů muzi-
koterapie aj. Poskytuje vhled do praktického využití moderního 
myšlení o muzikoterapii. Studenti se učí, jak kriticky reflektovat 
jejich terapeutické intervence, pedagogové kladou důraz na pro-
pojení teorie a praxe. Bakalářský program proto poskytuje také 
praktický výcvik, pedagogové zároveň přizpůsobují obsah kurzu 
nejnovějším poznatkům výzkumu.
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Základními prvky bakalářského programu na University of 
Applied Studies v Kremži jsou:
hudební a umělecké dovednosti,
základní teoretické principy muzikoterapie,
základní lékařské zásady,
základní psychologické principy muzikoterapie,
vědecké základy muzikoterapie,
aspekty muzikoterapie ve zdravotnických zařízeních,
muzikoterapie v praxi,
sebezkušenost – dovednost osobní reflexe,
akademická prezentace.

Magisterský program muzikoterapie
Po studiu základních muzikoterapeutických dovedností v baka-
lářském studijním programu se magisterský program zaměřuje 
na dovednosti v oblasti výzkumu.

10. července jsme se zúčastnily širší schůzky týkající se společ-
ných výzkumných témat. Výzkumníky z Kremže zaujaly zkuše-
nosti našeho týmu s výzkumem účinnosti skupinové muzikotera-
pie pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Obohacením 
pro náš tým bylo zejména téma diskutované jako další možné: 
muzikoterapie pro klienty s nevratným poškozením mozku (např. 
po autonehodě). Ze strany UP je však zapotřebí sestavit širší vý-
zkumný tým.

10. července odpoledne jsme se rovněž zúčastnily schůzky s Mar-
lies Sobotkovou, specialistkou v oblasti hudebních nástrojů.

Pátek 11. července byl určen pro další potenciální spolupráci, ze-
jména v multidisciplinárním týmu s Josem de Bakkerem.

Stáž na UAS v Kremži tak přinesla nové podněty a dala jasný směr 
novým výzkumným designům v oblasti muzikoterapie na UP.
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9  Istanbul University, Department  
of Psychology, Istanbul, Turecko

Účastník stáže
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
13.–18. 7. 2014

Popis činnosti pracoviště
Jedná se o katedru psychologie, která zajišťuje výuku psycholo-
gie v o dobném rozsahu jako naše pracoviště. Kromě pedagogické 
činnosti v oblasti sociální, pedagogické a klinické psychologie se 
věnuje také výzkumu v oblasti klinické psychologie, psychoanalý-
zy a projektivních technik.

Výzkumné zaměření pracoviště
Výzkum je orientován klinicky; jednal jsem zejména s prof. Tev-
fika Ikiz, která se věnuje výzkumu v oblasti Rorschachovy meto-
dy, projektivních metod, je zakladatelkou Turecké společnosti pro 
ROR a projektivní metody, v této oblasti publikuje. Při osobním 
jednání je patrná ochota participovat na hledání společných vý-
zkumných témat.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Na stáži jsem se setkal s prof. Tevfika Ikiz a jejími asistenty. Ho-
vořili jsme o ochotě ke vzájemné spolupráci formou společného 
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výzkumu v oblasti projektivních technik, dále o možnosti výměn-
ného pobytu studentů a případném zapojení do sítě Erasmus. 
Završení dohody Erasmu aktuálně blokuje absence systematické 
výuky v anglickém jazyce na Istanbulské univerzitě v oboru psy-
chologie. Bylo domluveno, že v případě úspěchu zavedení výuky 
v anglickém jazyce na turecké straně budou obnovena jednání 
o této možnosti.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
V rámci svého pobytu jsem měl možnost navštívit mezinárodní 
kongres projektivních technik, který byl na Istanbulské univerzitě 
pořádán. Zúčastnil jsem se odborného workshopu se Stephenem 
Finnem – Terapeutic Assessment, který je zakladatelem tohoto 
přístupu. Lektory, které vyškolil, jsme již pozvali, aby v říjnu 2014 
přednášeli v rámci projektu TERA pro naše studenty. Se Stephe-
nem Finnem jsme diskutovali o dalších možnostech spolupráce 
a lektorství kurzů Terapeutic Assessment na UP v Olomouci. Dále 
jsem měl možnost navštěvovat semináře a odborné příspěvky bě-
hem kongresu. Zde jsem ocenil zejména aktuality z ROR dění, 
neuropsychologické studie a výzkumy. Univerzita jako taková je 
zajímavá zejména po historické stránce, a to protínáním několika 
etnických skupin obyvatel a důrazem na kospomolitní multikul-
turalismus.

Získané kontakty
Gregory Mayer
University of Toledo, USA – gmeyer@utnet.utoledo.edu
Joni Mihura
University of Toledo, USA – joni.mihura@utoledo.edu
Sharon Rae Jenkins
University of Texas, USA – jenkinss@unt.edu
Stephen Finn
CTA, USA – sefinn@mail.utexas.edu
Danilo R. Silva
University of Lisbon, Portugal – danilo@psicologia.ulisboa.pt
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Tevfika Ikiz
Istanbul University, Turkey – tevfikai@yahoo.com
Sadeg Nashat
Tavistoc clinic, UK – snashat@me.com
Anna Andronikof
University of Paris, France – andronik@u-paris10.fr
Odile Hussain
University of Quebec, Canada – odilehz@hotmail.com

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
V pondělí jsem navštívil Istanbulskou universitu, proběhla schůz-
ka s prof. Tevfika Ikiz, která prezentovala katedru psychologie Is-
tanbulské univerzity. Nejprve jsme jednali o podobě obou kateder, 
prezentoval jsem naši katedru, popsal její výzkumnou tradici, se-
známil tureckou stranu s charakterem studia v ČR, systémem 
atestací pro klinické psychology a situací v oblasti psychotera-
pie. Podobně byla představena i situace v Turecku. Psychologie je 
zde atraktivním oborem, aktuálně se prudce rozvíjí, podobně jako 
u nás je i další specializace umístěna postgraduálně, psychotera-
peutických výcviků je obecně menší nabídka, systém akreditací 
je v počátcích. Na katedře má díky prof. Ikiz tradici psychody-
namická psychoterapie, která je zde i výzkumným tématem, dále 
projektivní metody – o těch publikuje. Dále jsme diskutovali mož-
nosti lektorství a hostování jednotlivých odborníků mezi našimi 
katedrami; je patrná ochota ke spolupráci, záleží na specifika-
ci tématu a časových možnostech obou stran. Diskutována byla 
také smlouva Erasmus+; byl by o ni z tureckého strany zájem, ale 
není zde prozatím bohužel realizována výuka v anglickém jazyce. 
V budoucnu je plánována a v případě, že bude zavedena, budou 
jednání na toto téma obnovena. Odpoledne jsem byl seznámen 
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s reprezentativními prostorami turecké univerzity a setkal jsem 
se s delegáty konference o projektivních metodách, která byla 
v tomto týdnu pořádána. Měl jsem možnost být přítomen na jed-
nání delegátů a seznámit se s chodem mezinárodní společnosti 
pro ROR a projektivní metody a dále nahlédnout do organizace 
této akce Istanbulskou univerzitou.
V úterý jsem se zúčastnil odborného workshopu Terapeutic Asse-
ssment S. Finna, který byl pořádán na Istanbulské univerzitě. Pod-
statou tohoto workshopu bylo spojení psychoterapie a psychologické 
diagnostiky do propracovaného systému zpětné vazby pro klienta. 
Jedná se o formu krátkodobé terapie, která je velmi populární v USA. 
S lektorem S. Finnem a kolektorem B. Evansem jsem měl možnost 
diskutovat o jejich přístupu, informoval jsem je o zájmu UP o toto 
téma. Bylo domluveno, že budeme pokračovat v diskusi o případ-
né spolupráci korespondenčně. Lektoři vyškolení těmito zakladateli 
jsou plánováni pro náš projekt na říjen. Proběhla i diskuse o poža-
davcích na naše workshopy a o detailnějším plánu jejich obsahu.
Ve středu byl zahájen kongres o projektivních metodách; na kongres 
jsem byl registrován, zúčastnil jsem se několika symposií a před-
nášek řečníků z celého světa. Na kongres se registrovalo přes 300 
účastníků z různých kontinentů. Nejvíce mne zaujala témata spoje-
ná s tvorbou nového vyhodnocovacího systému pro ROR, systémem 
R-PAS, který obsahoval mnoho inovací a dosud nepublikovaných 
výsledků. V rámci kongresu probíhala rozsáhlá diskuse o meziná-
rodních normách k ROR, což vytváří potenciál pro výzkum na naší 
katedře, neboť zde jsou projektivní techniky jedním z hlavních cílů 
výzkumu. Kontakty na kolegy ze zahraničí byly předány relevant-
ním osobám na katedře psychologie FF UP v Olomouci.
Ve čtvrtek jsem se účastnil druhého dne kongresu, jednal s Odi-
le Hussain o možnosti realizace kongresu ISR v České republice 
v roce 2020, v odpoledních hodinách jsem prezentoval vlastní pří-
spěvek na kongresu v rámci symposia Sharon Rae Jenkins o vý-
zkumu v rámci Tematického apercepčního testu, na který jsem 
byl pozván jako řečník. Příspěvěk se týkal našeho výzkumu  pa-
cientů se schizofrenií, který byl v minulosti podpořen UP. Tento 
příspěvěk měl velmi kladné ohlasy a jeho výstupy byly doporučeny 
k publikování předními kapacitami v tomto oboru.
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10  Valdosta State University, Depart-
ment of Psychology and Counseling, 
Faculty of Education, USA

Účastník stáže
Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav spe-
ciálněpedagogických studií

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra 
psychologie a patopsychologie

Termín stáže
12.–27. 9. 2014

Popis činnosti pracoviště
Katedra psychologie a poradenství poskytuje studijní programy, 
a to jak na úrovni bakalářské, tak magisterské. Na bakalářské 
úrovni nabízí BA a B.S. stupně se zaměřením na psychologii. Ba-
kalářské studium psychologie pomáhá připravit studenty s uplat-
něním v různých sférách, jako jsou např. státní instituce (zdra-
votnická zařízení, školská pracoviště) nebo privátní sektor. Dále 
pracoviště připravuje studenty na postgraduální studium v oblas-
ti psychologie, práva, fyzioterapie nebo ergoterapie, sociální práce, 
podnikání, vzdělávání a dalších oblastech. Na magisterské úrovni 
nabízí vzdělání v oboru psychologie klinické, poradenské a pra-
covní. Absolventi jsou připraveni pro výkon služby ve zdravot-
nických zařízeních zabývajících se duševním zdravím; v soukro-
mém sektoru se jedná o vzdělávací instituce, personální agentury 
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a v neposlední řadě také o činnost na úrovni školských zařízení, 
která vyžadují postgraduální vzdělání v oboru psychologie na sub-
doktorské úrovni.

Výzkumné zaměření pracoviště
Pracoviště disponuje laboratoří s názvem Consciousness Lab, kte-
rá se v současné době věnuje oblasti vědomí. Výzkum se zaměřuje 
na vyšetření a měření úrovně vědomí; zejména prostřednictvím 
self-reportu ve formě dotazníků, dále na úrovni fyziologické jsou 
to například metody EEG, GSR. Mimo tyto oblastí výzkumu se 
laboratoř zabývá účinkem technik (například bojová umění, me-
ditace, jóga, modlitby a náboženské či duchovní praxe) a jejich 
vlivem na kvalitu vědomí.
Kontaktní osoba: Dr. Troyer, jatroyer@valdosta.edu.
Součástí katedry psychologie je také centrum pro talentované  – 
Center for gifted studies, v jehož čele stojí Dr. James A. Reffel. 
Centrum se podílí na vzdělávání nadané mládeže. Kontakt: jaref-
fel@valdosta.edu.
Dalším pracovištěm na VSU je Department of Communication 
Sciences and Disorders. Součástí tohoto pracoviště je Speech and 
Hearing Clinic, klinické pracoviště, které slouží k zácviku a k zís-
kání zkušeností u postgraduálních studentů pod odbornou klinic-
kou supervizí. Klinika také naplňuje poslání univerzity o závazku 
veřejné služby podílet se prostřednictvím vzdělávání na zlepšování 
kvality života, úrovně vzdělání i ekonomické stability v této oblasti. 
Klinika nabízí své služby v oblasti diagnostiky a následné terapie 
pro zájemce všech věkových skupin z Valdosty i přilehlého okolí.
V rámci pracoviště Department of Communication Sciences and 
Disorders byla v roce 2013 založena společnost FAST – Team Fami-
ly Autism Support, která nabízí podporu a pomoc rodinám, jejichž 
dítě bylo postiženo nějakou formou poruchy autistického spekt-
ra. FAST také organizuje semináře jak pro rodiče těchto dětí, tak 
i pro pracovníky, kteří s těmito dětmi přicházejí do styku, s cílem 
usnadnit jejich práci s osobami s PAS a učit je o charakteristikách 
a manifestaci této poruchy v různých oblastech života a následně 
také o strategiích práce s těmito osobami všech věkových skupin.
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Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
V rámci odborné stáže byly uskutečněny následující aktivity:
 –  prohloubení vztahů na úrovni vědecko-výzkumné na Depart-

ment of Psychology and Counseling a Department of Commu-
nication Sciences and Disorders a navázání kontaktů s De-
partment of Early Childhood and Special Education, VSU,

 –  návštěva a seznámení se s vybavením a výzkumným zaměře-
ním Valdosta Speech and Hearing Clinic,

 –  finální příprava společného výzkumu, včetně konkretizace me-
tod výzkumu pro komparativní studii zaměřenou na kvalitu 
života českých a amerických studentů,

 –  monitoring odborných publikací a možnost přístupu k těmto 
zdrojům v knihovně VSU,

 –  diskuze nad možnými tématy případných společných výzkum-
ných aktivit,

 –  realizace workshopů na téma Autogenious training and guided 
imagination, Practical training for voice disorder therapy,

 –  účast na Executive meeting (porada vedoucích kateder Pedago-
gické fakulty) a představení vysílajících instituací a možnosti 
vědecko-výzkumných aktivit,

 –  setkání s vedením International Center s cílem nabídnout spo-
lupráci nejen ve formě výměnných pobytů, ale i krátkodobých 
stáží pro studenty všech úrovní vzdělávání (Bc., Mgr., Ph.D., 
postdoc.),

 –  navázání prvních kontaktů s Florida State University, konkrét-
ně jednání s Associate Dean for Research (proděkan pro vý-
zkum), mapování možných oblastí internacionálního výzkumu,

 –  jednání se zástupci katedry psychologie FSU a zjišťování mož-
ností spolupráce, ať již na úrovni vědecko-výzkumné, nebo mož-
ností krátkodobých stáží pro pedagogické pracovníky i studenty,

 –  jednání se zástupci School of Teacher Education, která je sou-
částí College of Education, o možnostech realizace krátkodo-
bých studijních stáží pro studenty UP.
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Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
1. Možnost navázat kontakty s kolegy stejně zaměřených institucí, 

výměna zkušeností a informací o výzkumných zaměřeních.
2. Navázání kontaktů s Florida State University, která je primár-

ně zaměřena na výzkum a získávání rozsáhlých vědecko-vý-
zkumných grantů.

3. Možnost nahlédnout do organizace, struktury, chodu a tech-
nického vybavení centra pro výzkum a kreativitu Floridy State 
University.

4. Seznámení se s významnými výzkumy a jejich praktickým vy-
užitím, např. užití Reading Strength Training (RST) metody jak 
pro první i druhý stupeň ZŠ, tak i pro studenty VŠ, kterým byly 
diagnostikovány specifické poruchy učení, konkrétně dyslexie. 
Tato metoda byla vyvinuta Dr. Kay Kincl, která působí na FSU, 
a úspěšně se aplikuje na the FSU College of Education’s deve-
lopmental research school.

5. Návšteva Speech and Hearing Clinic při VSU, seznámení se se 
špičkovým vybavením této kliniky od vybavení edukačních po-
můcek, diagnostických testů až po přístroje, jako jsou FEEC, 
audiologická komora apod. Získání kontaktů na zakoupení ně-
kterých edukačních pomůcek, které jsou jazykově a kulturně 
imunní.

6. Diskuze nad společnými výzkumnými tématy a naplánování 
konkrétního společného výzkumu mezi katedrou psychologie 
VSU a katedrou psychologie a patopsychologie PdF.

7. Získání odborných publikací a možnosti přístupu ke zdrojům 
knihovny VSU.

Získané kontakty
Dr. Robert Reiser
Associate Dean for Research, FSU, rreiser@fsu.edu
Dr. John Myers
School of Teacher education, FSU, jpmyers@fsu.edu.
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Dr. Barbara Foorman
College of Education, the Florida Center for Reading Research, 
FSU, bfoorman@fcrr.org
Leigh Ann Osborne
Assistant Director, Intercultural Programs & Exchanges, FSU, 
losborne@fsu.edu.
Dr. James A. Reffel.
Department of Psychology and Counseling, VSU, jareffel@valdo-
sta.edu.
Festus Obiakor, Ph.D.
Head of Early Childhood and Education, VSU, feobiakor@valdos-
ta.edu.
Corine Myers-Jennings Ph.D.
Head of Department of Communication Science and Disorders, 
VSU, cmjennin@valdosta.edu
Lorena M. Cole, M. Ed.
Department of Communication Science and Disorders, Speech 
and Hearing Clinic, VSU, lmcole@valdosta.edu.
Dr. Troyer
Department of Psychology and Counseling, VSU, jatroyer@valdo-
sta.edu.
Dr. Mary Gorham-Rowan
Department VSU, mmgorhamrowan@valdosta.edu
Dr. Lynn Adams
Department of Communication Science and Disorders, VSU, 
ladams@valdosta.edu
Dr. Ted Johson
Department of Communication Sciences and Disorders, VSU,  
theojohson@valdosta.edu
Dr. Jade Coston
Department of Communication Sciences and Disorders, VSU, 
jhcoston@valdosta.edu
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Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
V období od 12. 9. 2014 do 27. 9. 2014 jsme se s kolegyní zúčast-
nily odborné zahraniční stáže v USA za účelem vytvoření a roz-
vinutí partnerských sítí v rámci univerzit. Konkrétně se jednalo 
o prohloubení bilaterální spolupráce s Valdosta State University 
a navázání nových kontaktů s Florida State University.
V průběhu pobytu byla realizována řada jednání, včetně aktivní-
ho vystoupení na exekutivním výboru College of Education VSU 
(porada vedoucích kateder), na kterém byly prezentovány možnos-
ti vzájemných výzkumných aktivit, výměnných stáží a programů, 
které PdF UP nabízí pro zahraniční studenty. Zúčastnily jsme se 
také pracovního jednání se zahraničním oddělením VSU, kde se 
možnosti výměnných programů dále specifikovaly (jednání s Dr. 
Nikolovem a jeho týmem). Proběhly také pracovní schůzky s ve-
doucími kateder (Dr. Obiakor a Dr. Myers-Jennings) Department 
of Early Childhood and Special Education a Department of Com-
munication Sciences and Disorders. Pracovní jednání se týkala 
možností studijních výměnných pobytů studentů i učitelů a ma-
pování dalších možností internacionální kooperace, včetně mož-
nosti společných výzkumných projektů a možnosti publikování 
a společné participace na konferencích. V průběhu této odborné 
stáže byla realizována řada jednání s akademickými pracovníky 
jednotlivých institucí a jejich součástí, zúčastnily jsme se také 
exkurzí ve výukových a klinických univerzitních zařízeních.
Konkrétně se jednalo o Speech and Hearing Clinic, která je pod 
patronací a vedením katedry komunikačních věd a poruch (De-
partment of Communication Sciences and Disorders), zde jsme se 
seznámily se špičkovým vybavením této kliniky. Byly nám před-
staveny některé přístroje, např. kabina pro audiologické vyšetření, 
přístroj pro vyšetření polykání (FEES). Za velmi přínosné považu-
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jeme existenci dvou logopedických poraden, kde pracují vyučující 
nebo studenti logopedie s klienty. Pozorovat práci studentů, aniž 
by studenti pozorovatele viděli, umožňují jednosměrná zrcadla. 
Vyučující také mohou korigovat logopedickou intervenci studentů 
prostřednictvím sluchátek. Pedagogové mohou být i ve své pra-
covně, prostřednictvím kamer mohou pozorovat práci studentů 
a v případě potřeby do jejich práce zasáhnout. Student jejich po-
střehy a doporučení slyší ve sluchátkách.
Velmi kvalitně byla vybavena také studovna pro studenty, dispo-
novala nejen odbornou literaturou, ale i velkým množstvím dia-
gnostických a terapeutických materylů.

V rámci této cesty bylo realizováno několik workshopů. Čtyři work-
shopy na téma Autogenious training and guided imagery, v rámci 
kterého byla prostřednictvím praktického nácviku prezentována 
relaxační technika Schultzova autogenního tréninku, která se 
v USA příliš nevyužívá. Následně použití imaginativních technik 
jako nástavby autogenního tréninku a diskuze nad praktickou 
aplikací těchto technik na konkrétní psychické problémy, případ-
ně poruchy. Workshopů se účastnilo více než 100 studentů.  Další 
workshop realizovaný Dr. Gabrielou Smečkovou na téma Practi-
cal training for voice disorder therapy: cílem workshopu bylo se-
známit posluchače s terapeutickými technikami zaměřenými na 
správné držení těla a správné dýchání. Následovalo představení 
rezonančích cvičení a vybraných technik pro jedince s poruchami 
hlasu. Veškeré techniky byly prakticky předvedeny. U každé tech-
niky je důležité respektování jejího třídění na jednotlivé kroky. Ty 
se potom následně nacvičují podle individuálního času. Studenti 
si mohli všechny techniky vyzkoušet.
Pracovní schůzka se zástupci katedry psychologie a poradenské 
psychologie vyústila v konkrétní podobu společné výzkumné ak-
tivity (komparativní výzkum českých a amerických VŠ studentů), 
která se již v současné době začala realizovat.

Druhou cílovou destinací v rámci této odborné stáže byla Florida 
State University, konkrétně College of Education. Tato univerzita 
má poměrně rozvinutou koncepci vědecko-výzkumného charakte-
ru; podpora výzkumných aktivit a získávání výzkumných grantů 
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patří mezi významné priority. Pracovní setkání s Dr. Robert Reise-
rem, Associate Dean for Research, se týkalo právě těchto vědecko-
výzkumných aktivit. Seznámily jsme se s organizací Centra pro 
výzkum, s jeho strukturou a technickým zázemím, a následně 
také s některými výsledky výzkumu a kreativity na FSU, např. 
s použitím Reading Strength Training (RST) metody, vyvinuté Dr. 
Kay Kincl, která působí na FSU, a úspěšně aplikované na the FSU 
College of Education’s developmental research school. Tato meto-
da je určena pro studenty nebo žáky, kterým byly diagnostiková-
ny specifické poruchy učení, konkrétně dyslexie. Efektivita této 
metody se osvědčila jak u žáků prvního i druhého stupně ZŠ, tak 
i u vysokoškolských studentů, u kterých stále nedošlo k dostateč-
né kompenzaci této poruchy.

Další pracovní jednání se zástupci z Department of Teacher Edu-
cation se týkalo možností navázání spolupráce v oblasti výměn-
ných stáží či krátkodobých a dlouhodobých vzdělávacích pobytů 
studentů i akademických pracovníků. Nabídka našich zahranič-
ních krátkodobých i dlouhodobých studijních programů zde byla 
prezentována a diskutována.
Florida State University, konkrétně centrum Intercultural Pro-
grams & Exchanges (Assistent Director-Leigh Ann Osborne), na-
bízí několik možností studijních programů pro zahraniční studen-
ty, jednou z nich je speciální akademický program pro studenty 
z jiných univerzit, a to jak krátkodobý letní program, tak i dlouho-
dobý jedno- až dvousemestrální studijní pobyt.

Další pracovní schůzka proběhla na katedře psychologie s Dr. El-
len Berler a týkala se možností přijetí studentů i postdoktorandů 
na krátkodobé stáže a odborných stáží akademických pracovníků 
na tomto pracovišti.

Lze konstatovat, že v rámci této odborné stáže byly naplněny 
všechny cíle, které byly předem stanoveny, a tato cesta přispěla 
nejen k rozvoji naší odbornosti, prohloubení stávajících internaci-
onálních vztahů, ale také k získání nových možností kooperace, 
mapování nových partnerských sítí, možnosti výměny studijních 
pobytů studentů a akademických pracovníků, a především mož-
nosti participace na společných výzkumných aktivitách.
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11  St. Petersburg State University, Career  
Center, Petrohrad, Ruská federace

Účastník stáže
Ing. Radka Vašutová
Mgr. Diana Hověžáková
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
13.–18. 9. 2014

Popis činnosti pracoviště
Hlavní činnosti Career Center St. PetersburgState University jsou:
•  navázání kontaktů s předními ruskými a nadnárodními spo-

lečnostmi,
•  pomoc při získávání zaměstnání,
•  zajištění letní školy praxí,
•  vnitropodnikové projekty,
•  zajišťování praxí a stáží.

K dosažení cílů používá Career Center následující prostředky:
•  pohovory se studenty, které jim pomohou orientovat se na trhu 

práce,
•  plánování seminářů, společenských akcí, firemní výlety atd.,
•  organizování přednášek špičkových manažerů,
•  pořádání letních stáží,
•  spolupráce studentů a firem na reálných firemních projektech.

Zkušený personál poskytuje studentům a absolventům široké 
spektrem individualizovaných služeb, včetně pomoci s individuál-
ním plánováním kariéry, vyjasnění nasměrování kariéry, přípravy 
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na přijímací pohovory, poskytování informací o trhu práce, pod-
pory a poradenství při přípravě projektových záměrů k účasti na 
vnitropodnikových projektech.

Výzkumné zaměření pracoviště
Pracoviště v současné době neplánuje výzkumné projekty. Zamě-
řuje se zejména na spolupráci s firmami a organizacemi a na práci 
se studenty a absolventy, a to formou emailové, telefonické nebo 
osobní komunikace. V rámci spolupráce s firmami se pracoviště 
podílí na výzkumných projektech těchto firem, a to formou zapo-
jení studentů do těchto výzkumných aktivit.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Jedním z hlavních cílů projektu TERA je rozvoj spolupráce a vý-
měny zkušeností mezi pracovníky UP, dalšími VŠ a aplikační sfé-
rou. V rámci realizace odborných stáží na vysoké škole v zahrani-
čí dochází k propojení všech těchto sfér v jeden dynamický celek, 
ve kterém jsou sdíleny informace, zkušenosti i nejnovější poznat-
ky z oblasti spolupráce VŠ s firmami a institucemi veřejné správy.  
Tato výměna informací je nezbytná pro rozvoj a přípravu studentů 
na trh práce a pro kvalitní provázanost terciární a aplikační sféry.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Účast na této zahraniční stáži mi umožnila seznámit se se systé-
mem zapojení studentů do projektových aktivit již v průběhu stu-
dia a se skvěle propracovaným systémem spolupráce St. Peters-
burg State University s významnými firmami působícími v Rusku:
 –  vyhledávání partnerských firem,
 –  udržování a upevňování kontaktů s těmito firmami,
 –  podpora studentů při přípravě projektů pro tyto významné firmy,
 –  samotný průběh praxe studentů podílejících se na vnitrofirem-

ních projektech,
 –  vyhodnocení projektových aktivit studentů.
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Získané kontakty
Maria V. Dorokhina
Career Center Director, e-mail:  dorokhina@gsom.pu.ru
Irina V. Patrikeeva
Career Center Manager, e-mail:   patrikeeva@gsom.pu.ru

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.

15. 9. 2014 – téma jednání: Spolupráce s firmami a organi-
zacemi a s absolventy.

Cílem této konzultace bylo seznámení se se systémem poskytování 
praxí a stáží na významné ruské univerzitě a předání dobré praxe 
na téma spolupráce ruských vysokých škol s firmami a organi-
zacemi. Zároveň byly představeny aktivity Profesně-poradenského 
centra FF UP v Olomouci, zejména systém poskytování systemati-
zovaných odborných praxí studentů oborů sociologie, andragogika 
a politologie s důrazem na fungování portálu praxí youngpower.cz.

Career Center na Graduate School of Management na St. Peters-
burg State University jsme si s kolegyní vybraly z toho důvodu, že 
se jedná o velmi progresivní pracoviště s výbornými výsledky v ob-
lasti spolupráce s firmami a organizacemi a v oblasti poskytování 
praxí a stáží a kariérového poradenství.

Důležitým bodem cesty bylo setkání s ředitelkou Career Centre 
a koordinátorkou Alumni Services.
Během návštěvy byl také představen systém poskytování odbor-
ných praxí na KSA a KPES FF UP, předány propagační materiá-
ly projektu TERA a Univerzity Palackého. Ruským kolegům byl 
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vysvětlen systém fungování interaktivního portálu poskytování 
praxí s jeho následnou ukázkou. Zástupci Career Center projevili 
zájem o hlubší fungování portálu a o informace týkající se frek-
ventovaných nabízených pozic. Samotné Career Center disponuje 
širokou nabídkou praxí a stáží, nicméně na rozdíl od našeho por-
tálu, který je koncipován jako sebespravující, je na St. Petersburg-
State University potřeba několika pracovních sil na domluvení 
konkrétní pracovní pozice, čímž narůstá administrativní zatížení. 
Na rozdíl od UP, kde praxe a stáže studenti absolvují i v průběhu 
akademického roku, ruští partneři upřednostňují vykonání praxe 
či stáže v letním období, kdy se nemusí věnovat studiu. Pro ab-
solvování praxe slouží tzv. letní škola praxí, která je povinná jak 
v bakalářském, tak magisterském stupni studia. Na bakalářském 
stupni musí student praxi absolvovat v průběhu 2. či 3. roce stu-
dia, u magisterské formy v 1. ročníku.

Každý student tedy v průběhu studia kontaktuje Career Center, 
kde dostane potřebné informace, a může využít služeb kariérové-
ho poradce pro své další pracovní uplatnění.
Před započetím praxe student podepíše smlouvu o praxi, která 
ošetřuje studentova práva a povinnosti, které vyplývají z jeho pra-
xe/stáže a jsou na ni vázány.  

Systém praxí a stáží na St. Petersburg university je propracovaný, 
má patnáctiletou tradici. Studenti dostávají na praxi dostatečnou 
finanční pomoc (cca 500 EUR v závislosti na místě konání praxe; 
zajímavostí je např. to, že jsou studentům propláceny i letenky, 
např. na praxi v Moskvě či v dalších vzdálenějších městech).

Součástí naší návštěvy byla i diskuze na téma spolupráce s firmami 
a organizacemi. Zaměřily jsme se rovněž na spolupráci s absolventy, 
která je pro mnohé univerzity klíčovou. Ti jsou kontaktováni (nebo 
sami zůstávají v kontaktu se školou) za účelem spolupráce v posky-
tování praxí a stáží, přípravě prezentací firem a také pořádání semi-
nářů na témata spjatá s trhem práce či na aktuální témata. Popu-
lární jsou i tzv. neformální setkání s absolventy. Spolupráce se svou 
alma mater považují za prestižní. Jedenkrát ročně jsou alumni také 
oslovováni na různá témata formou elektronické ankety. Kontakty 
na ně univerzita získává také prostřednictvím sítě LinkedIn.
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Career Center připravuje pro studenty 2x ročně veletrh pracovních 
příležitostí, kde mají zastoupení firmy a společnosti mezinárodní-
ho významu. Tyto veletrhy mají svoji tradici, na jejich přípravě se 
podílí jak stávající studenti, tak zástupci firem z řad absolventů. 
Career Center poskytuje praxe jak formou účasti na praxích či 
stážích ve firmách a organizacích, tak i výběrem možnosti absol-
vovat tzv. work study přímo v prostorách kampusu univerzity.

Je rovněž nabízen mentoring poskytovaný aplikační sférou. Tato 
forma mentoringu je však pouze jednodenní.

S ředitelkou Career Center jsme diskutovaly také o poskytování 
praxí a stáží pro zahraniční studenty (které jsou na UP poskyto-
vány např. studentům v rámci programu Euroculture). V Rusku 
je situace v této oblasti složitější z důvodu "nepřátelské" legislavity, 
která znemožňuje poskytování praxe zahraničním studentům.

Z jednání vyplynulo doporučení pro Univerzitu Palackého, jak za-
pojit do spolupráce absolventy (viz výše) a systém fungování po-
skytování praxí a stáží.

17. 9. 2014 – téma jednání: Příprava a organizace vnitropod-
nikových projektů.
Výměna zkušeností probíhala v oblasti přípravy a organizace vni-
tropodnikových projektů:
V rámci studia bakalářského nebo magisterského programu 
studenti získají jedinečnou příležitost využít všechny získané 
teoretické poznatky při práci na projektech ve fungujících spo-
lečnostech. Mají tak šanci získat nový pohled nejen na existující 
problém, ale i na společnost obecně, jeho zaměstnance, podnikové 
procesy a provozní výsledky zvenku.

V rámci tohoto jednání byla řešena tato problematika těchto ob-
lastí:
 –  oslovování a motivace významných firem,
 –  způsob přípravy zapojení firem a studentů do vnitropodniko-

vých projektů,
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 –  systémové řešení přípravy vnitropodnikových projektů,
 –  průběh realizace vnitropodnikových projektů se zaměřením na 

SWOT analýzy, podnikatelské projekty a poradenské projekty,
 –  zprávy a výstupy z vnitropodnikových projektů,
 –  konzultace se studenty a přímo zapojenými firmami.

Roční projekt "SWOT analýza společnosti" je nedílnou součástí stu-
dijního programu "Management" na Graduate School of Management 
SPbU. Každý rok asi 15 firem přijímá přibližně 150 GSOM studentů. 
Společnosti zapojené do tohoto projektu představují různá průmys-
lová odvětví a různé obchodní modely. Takový druh zkušeností při-
spívá zásadním způsobem k rozvoji praktických dovedností, které 
pomáhají studentům v budoucím zaměstnání. V průběhu projektu 
SWOT analýzy studenti dostávají příležitost spolupracovat s vedením 
společnosti a procvičit svou schopnost vést obchodní výzkum.

Společnost jmenuje alespoň jednoho pracovníka pro koordinaci 
projektu.  

Konzultace projektů
Konzultace projektu je nezbytnou součástí magisterského studij-
ního programu.  Studenti magisterského studia provádějí přípra-
vu a konzultaci projektu jako součást studijního plánu.  Každý 
rok se kolem 100 studentů účastní přibližně 20 obchodních nebo 
poradenských projektů v různých společnostech. To dává studen-
tům nejen příležitost uplatnit své znalosti a dovednosti, ale také 
přijímat perspektivu pro další zaměstnání. Pracovním jazykem je 
angličtina.

Doba trvání projektu je nejméně 10 týdnů, v období od 10. února 
do 30. května v jarním semestru.

Projektů se účastní takové firmy  jako Sumeko, Indesit, L'Oreal, 
Schlumberger, IBM a Sberbank, Henkel, Mc Kinsey & Company 
a Bryanston.

Témata podnikatelských projektů:
 –  Vytvoření marketingové strategie pro Vespa a Aprilia Ruska 

(Sumeko).
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 –  Zahájení strategie SDA podnikání podle značky Indesit v Rus-
ku.

 –  Posouzení rizik tohoto projektu (Indesit).
 –  Růst znovunabytí strategií Série Expert L'Oréal Professionnel 

(L'Oreal).
 –  Strategie rozvoje ropného pole Sourcing (Schlumberger)
 –  IBM Východní Evropa / Asie Client Marketing Plan Creation 

(IBM).
 –  Obecné zásady úvěrových a marketingových metod hodnocení 

rizika v komerčních bankách na firemní klientelu na příkladu 
"Sberbank Ruska": návrhy na optimalizaci a implementaci lep-
ších postupů ("Sberbank").

 –  Rozvoj podnikání, nové služby a příslušenství, návrhy na zvý-
šení tržeb a výnosů (Indesit).

 –  Marketing ruského uhlí na ruském trhu (Bryanston).
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12  Sociální farma Erve Knippert,  
Haaksbergen, Nizozemsko

Účastník stáže
Mgr. Daniela Růžičková
VOŠ CARITAS, Olomouc

Termín stáže
15.–19. 9. 2014

Popis činnosti pracoviště
Erve Knippert je neziskovou organizací, tzv. sociální farmou, která 
v rámci své činnosti poskytuje sociální a terapeutické služby seni-
orům v různých stupních potřebnosti. Aktivity organizace vychází 
z konceptu Green Care, který umožňuje účastníkům osobnostní 
a sociální rozvoj prostřednictvím ergoterapeutických a socioterape-
utických metod. Sociálně-aktivizační činnosti organizují dva stálí 
pracovníci a 2 studenti sociální práce a sociální pedagogiky, kteří 
jsou zde umístěni na praxi, zapojeni jsou také dobrovolníci z blíz-
kého okolí farmy. V tomto složení jsou schopni zabezpečit aktivity 
pro cca 15 klientů, pondělí až čtvrtek, vždy od 8:30 do 16:00 hod. 
Činnosti probíhají uvnitř budovy, která je vybavena podle principů 
reminiscence. Velká část denních aktivit se realizuje ve venkovním 
prostoru farmy, kde probíhá ergoterapie formou péče o hospodář-
ská zvířata, pěstování květin, ovoce, zeleniny, kultivace nejbližšího 
okolí. Organizace je registrována u holandské národní Federace so-
ciálních farem, čímž je garantována i kvalita péče prostřednictvím 
závazných standardů. Pracovníci farmy se věnují jak svým klien-
tům, tak jsou velmi činní i na komunální a regionální úrovni, kde 
řeší koncepční otázky green care, zlepšování kvality, propagaci této 
metody a získávání podpory a prostředků pro fungování a rozvoj 
takto zaměřených organizací.
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Výzkumné zaměření pracoviště
Pracoviště se primárně nezaměřuje na výzkumné aktivity, je ale 
v kontaktu s akademickými kapacitami z University ve Wage-
ningenu, které vedou výzkum v oblasti green care (Jan Hassink, 
Marjolein Elings) a sledují výstupy z výzkumů, které používají jako 
argumenty (evidence-basedpractice) při vyjednávání s relevantní-
mi subjekty s cílem podpořit rozvoj dalších sociálních farem a zís-
kat podporu pro své působení u laické i odborné veřejnosti.  

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Vzhledem k propracovanému a velmi inspirativnímu systému péče 
a k ochotě pracovníků organizace rozvíjet spolupráci s CARITAS-
VOŠ Olomouc a Univerzitou Palackého, byla předjednána možnost 
realizace odborných praxí studentů od příštího akademického roku. 
V organizaci jsou samozřejmě vítáni také stážisté z řad pedagogů 
a pracovníků z praxe. Bylo nám předáno také 5 tipů na podobně pro-
gresívní instituce v oblasti green care, které se nám podařilo během 
pobytu navštívit. Dvě z nich by byly také ochotny přijmout stážisty.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Přínos odborné stáže spatřuji zejména v rozšíření poznatků ohled-
ně fungování a provozu tohoto typu služby, ukotvení v systému 
sociálního zabezpečení a s tím související možnosti financování 
green care ze strany uživatelů, a rovněž v oblasti plánované roz-
sáhlé legislativní úpravy v sociální oblasti od roku 2015, které se 
výrazně dotknou i sociálních farem. Za velmi inspirativní považuji 
také seznámení se s širokým spektrem benefitů, které green care 
může mít nejen pro své uživatele, a to napříč cílovými skupina-
mi (senioři, děti s výchovnými problémy a problémy v rodině, lidé 
s mentálním, zdravotním postižením, nezaměstnaní, bývalí uži-
vatelé alkoholových i nealkoholových drog atd.). Pozitivní dopad 
green care lze pozorovat také v rámci širší komunity a občanské 
společnosti, kdy jsou do aktivit organizace zapojovány školy, další 
organizace, firmy, velmi silně je zastoupen dobrovolnický sektor. 
Pracovníci organizace jsou v porovnání s naším kontextem také 
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velmi činní v zájmových profesních sdruženích. Sociální farmy 
jsou založeny na komunitní metodě sociální práce, která je pro 
české prostředí velmi aktuální, nicméně chybí dostatečné know-
how pro její úspěšnou implementaci. Díky této stáži jsem teď vy-
bavena mnoha konkrétními poznatky z oblasti komunitního způ-
sobu poskytování péče potřebným, komunitního způsobu řešení 
sociálních problémů a aktivit vedoucích k rozvoji širší komunity, 
jež má vést k prevenci sociálně-patologických jevů.

Získané kontakty
Marjolein Elings
University of Wageningen, Plant Research International,  
https://www.wageningenur.nl/en/Persons/ir.-M-Marjolein-E-
lings-MSc.htm
Jan Hassinks
University of Wageningen, Plant Research International,  
https://www.wageningenur.nl/en/Persons/Jan-Hassink.htm
Marga Waanders, Erve Knippert
sociální farma pro seniory s lehčím mentálním postižením, pro 
seniory osamělé nebo seniory pobírající příspěvěk na péči,  
info@erveknippert.nl.
Wim Waanders
Erve Knippert – majitel a provozovatel farmy Erve Knippert, člen 
předsednictva národní Federace sociálních farem, aktivní také 
v komunální politice, info@erveknippert.nl.

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporučení 
pro využití získaných poznatků v rámci domovské ka-
tedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapojení na-
vštívené instituce do partnerské sítě, možnosti spolu-
práce na výzkumných tématech, výměnných studijních 
pobytech apod. Průběh a program stáže v Erve Knip-
pert a dalších spolupracujících organizacích:
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15. 9. 2014  Seznámení se s obecnými informacemi o pracovišti:
Historie Erve Knippert: je to zařízení, které funguje od roku 2000, 
kdy se majitelce farmy (do té doby 20 let zaměstnané jako sociální 
pracovnice v domově pro seniory) podařilo zrealizovat několik ex-
kurzí pro klienty domova právě na její farmu. Tyto drobné exkurze 
měly u klientů obrovský ohlas, neboť se mohli různě realizovat, 
dělali podle jejich slov "opravdovou" práci, cítili se užiteční, měli 
přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, získali příležitost se soci-
alizovat, podílet se na rozhodování ohledně denních aktivit, ale 
i toho, co si na farmě vypěstují, mohli tyto produkty užívat, trávit 
společně čas, vzájemně se podporovat apod. Kapacita zařízení je 
15 klientů. Základní filozofií green care je princip normality, tedy 
přirozených činností, které jsou blízké člověku a které mu skrze 
spojení s přírodou a běžnými činnostmi každodenního života po-
skytují zmiňované benefity.
V další části dne jsem byla seznámena s legislativou týkající se 
poskytování služeb  green care. Klientům je přiznán tento typ 
péče ve formě tzv. naturálií (dostávají přímo hodiny v zařízení, 
nikoliv částku, kterou pak hradí danému pracovišti). V r. 2015 
vejde v platnost nová právní úprava, která výrazně změní způsob 
posuzování potřebnosti klientů. Tato kompetence bude přesunu-
ta výhradně na komunitní pracovníky jednotlivých měst a obcí, 
kteří budou brát v úvahu nejen stupeň závislosti a potřebnosti 
klienta, ale také míru dostupné podpory z hlediska rodiny a zdro-
jů v komunitě. Novinkou jsou také individuálně zvolená kritéria 
pro kompetentnost sociálního pracovníka, které si stanovují sama 
města. Pro každé město je důležitější jiné kritérium v oblasti vzdě-
lání, specializace, zkušeností apod., což je v porovnání s našimi 
podmínkami poměrně revoluční.  Inspirativní byl přístup majitel-
ky farmy a sociální pracovnice v jedné osobě, která se v legisla-
tivních záležitostech dobře orientuje, aktivně se účastní diskus-
ních fór v rámci měst i okresů, poskytovatelů sociálních služeb, 
vzdělávacích isntitucí, zástupců komerčního sektoru, kde hledají 
přijatelná řešení pro všechny zainteresované aktéry s cílem ma-
ximálního benefitu pro klienty i komunitu za minimální finanční 
náklady. Dále pravidelně školí další sociální pracovníky v novin-
kách a plánovaných legislativních změnách v oblasti green care 
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a sociální práce obecně. Její manžel je angažován ve vedení ná-
rodní Federace sociálních farem a spolupodílí se tak na lobbingu 
a na vytváření politik pro příznivé podmínky pro rozvoj a provoz 
sociálních farem.
Provoz farem je omezen mnoha závaznými regulemi co do hygi-
enických, bezpečnostních a etických pravidel. Řídí se také stan-
dardy kvality péče. Využívají pomoci dobrovolníků, kteří mohou 
za svou aktivitu čerpat drobný příspěvek na stravu a cestovné.
V závěru dne jsem zhlédla propagační film o této organizaci a dis-
kutovala další podrobnosti s oběma majiteli farmy.  

16. 9. 2014 Komunikace s pracovníky a klienty
Dopoledne jsem měla možnost získat informace od pracovníků, 
kteří mají na starost koordinaci aktivit pro klienty. Seznámila 
jsem se také s postupem při přijímání nových klientů, měla jsem 
možnost nahlédnout do individuálních plánů klientů. Dále jsem 
se podrobněji seznámila se standardy kvality sociální služby, kte-
ré jsou velmi podobné našim.
Další část dne jsem mohla strávit s klienty při běžných denních ak-
tivitách (sběr jablek, pletí záhonů, příprava oběda, výzdoba interiéru, 
aranžování květin apod.). Klienti mluvili o tom, jak se jejich pravi-
delný pobyt na farmě pozitivně odráží na jejich sociálním fungování, 
přičemž šlo o velmi významné posuny v kvalitě života ve srovnání 
s obdobím, kdy se nemohli takto, pro ně maximálně přirozeně, reali-
zovat. Klienti vyzdvihovali zlepšení nejen v oblasti kognitivních funk-
cí a motorických dovedností, ale zmiňovali nastolení celkové vnitřní 
pohody, zvýšení pocitu důstojnosti, posílení sebevědomí, radosti ze 
života, uváděli také zlepšení vztahů se svou rodinou i příbuznými.

17. 9. 2014 Plánované setkání s Marjolein Elings, docentkou na 
University of Waningen, odbornicí na green care v Nizozemsku 
a iniciátorkou mezinárodních projektů bylo bohužel náhle zruše-
no z důvodů neočekávaných pracovních povinností. Nicméně jsem 
od ní alespoň zprostředkovaně obdržela prezentaci s informacemi 
o historii a současném fungování green care v Holandsku, včetně 
statistik a poznatků z dosud provedených výzkumů.
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Čas, který zbyl k dispozici, jsem využila k návštěvě další sociální 
farmy, De Viermarken, která se zabývá jinou cílovou skupinou, 
a to lidmi s lehčím mentálním a zdravotním postižením, méně 
závažnými psychiatrickými diagnózami, dlouhodobě nezaměst-
nanými. Toto zařízení, které bylo založeno před 25 lety, může 
nabídnout své aktivity až 50 klientům najednou. Intenzivně spo-
lupracuje s 6 institucemi, ze kterých klienti pochází, a je v kon-
taktu s dalšími místními sociálními organizacemi. Zařízení bylo 
velmi inspirativní ve způsobech individuální práce s klientem, kdy 
se respektovaly jeho komunikační zvláštnosti a potřeby, zajíma-
vé byly propracované komunikační pomůcky, plány práce apod. 
Měla jsem možnost s některými klienty pohovořit a získat od nich 
zpětnou vazbu týkající se spokojenosti s jejich zapojením do green 
care, která byla velmi pozitivní – společenský kontakt, vzájemná 
podpora, pocit užitečnosti, možnost mít pravidelný denní režim, 
prostor pro vytvoření pracovních návyků atd. Efekty se velmi po-
dobají tomu, co zmiňovali i uživatelé senioři na předchozí farmě.  
V závěru dne se mi podařilo setkat se s ředitelem Potravinové ban-
ky města Enschede, kde je skoro 20% nezaměstnanost. Předmětem 
diskuse byl zejména systém potravinové pomoci v Holandsku a pro-
pojení těchto bank se sociálními farmami jako dodavateli produktů.

18. 9. 2014 Návštěva další sociální farmy, Erve Meyerinkbroek, 
která poskytuje služby 18 klientům denně, 5 dní v týdnu. Cílovou 
skupinou jsou klienti s lehčím mentálním nebo zdravotním posti-
žením, klienti dlouhodobě nezaměstnaní. Cílem zařízení je poskyt-
nout uživatelům smysluplnou denní činnost, která příspívá k jejich 
psychickému a sociálnímu rozvoji, a to prostřednictvím strukturo-
vanosti dne, práce, místa, lidí, které jsou pro klienty s ADHD, au-
tismem, bipolární poruchou apod. zásadním prvkem pro úspěšnost 
terapie. Klienti se podílí na širokém spektru provozních činností, 
čímž se u nich buduje pocit sounáležitosti s organizací a lidmi v ní 
působícími, je to jejich prostor, který si utváří. Zařízení spolupra-
cuje s dobrovolníky zejména z řad seniorů nebo nezaměstnaných, 
jsou v úzkém kontaktu například s místními školami, odkud děti 
pravidelně dochází na farmu, aby se seznámily s péčí o zvířata 
a plodiny, přičemž je provází právě klienti, kteří tuto svou roli velmi 



74 | Sociální farma Erve Knippert

kvitují. Organizace pořádá dny otevřených dveří, aby nejen propa-
govala svou činnost, ale také kultivovala povědomí široké veřejnosti 
o farmaření, ekologii, venkovu.
Další částí programu bylo setkání s ředitelem Landbouw en zorg 
– Federace pro sociální zemědělství sdružující odborníky a pra-
covníky v oblasti sociálního zemědělství. Ředitel organizace uvedl 
svůj výklad prezentací shrnující historii, poslání, cíle a aktivity 
tohoto sdružení, mezi které patří garance kvality péče v oblasti 
green care, snaha o udržení lidí na venkově a kultivace venkova, 
podpora inovativních přístupů v sociální péči, vytváření podpůr-
ného prostředí pro rozvoj komunit, propojování zdrojů (například 
sociálních farem s potravinovými bankami). Federace sdružuje 
asi 1100 farem, přibližně 800 z nich vlastní certifikát kvality, kte-
rý tato federace uděluje. Členové této federace se také angažují 
v politickém prostředí, kde vyjednávají podmínky pro širší politic-
kou podporu green care, snaží se být součástí politických stran.   

19. 9. 2014 Setkání s Janem Hassinkem, autorem publikací o so-
ciálním zemědělství a green-care, vedoucím zařízení Klein Ma-
riendaal pro mládež a dospělé s různým typem postižení nebo 
psychiatrickými diagnózami, dále seznámení se s projekty a způ-
soby práce s touto cílovou skupinou, představení nového pojetí 
sociálních farem v rámci měst (urban farming), což se stává velmi 
žádaným trendem vzhledem k tomu, jak jsou hlavně lidé z měst 
odcizeni těmto přirozeným aktivitám.
Jan Hassink působí také ve výzkumných skupinách zabývajících 
se možnostmi a vlivy "zelené péče" na klienty z hlediska jejich 
rozvoje. K tomu slouží jednak dlouhodobý monitoring vybraného 
vzorku klientů, jednak on-line dotazníky, které klienti vyplňují po 
určitém časovém intervalu.
Zařízení kromě péče o farmu provozuje také obchod se svými pro-
dukty a restauraci, kde jsou klienti zaměstnáni.
Je zajímavé, že v Nizozemí je běžné, že v rámci green care úzce 
spolupracuje ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo zeměděl-
ství, odborné diskuse a výměna zkušeností probíhají jak na regio-
nální, tak i nadregionální úrovni.
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13  University of Granada, Faculty  
of Educational Sciences, Department 
of Education/Department of Develop-
mental Psychology in Education,  
Granada, Španělsko

Účastník stáže
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.
Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav spe-
ciálněpedagogických studií

Termín stáže
15.–21. 9. 2014

Popis činnosti pracoviště
Uvedená fakulta se zabývá přípravou učitelů především pro zá-
kladní školy s rozšířenou  speciálněpedagogickou přípravou (ve 
Španělsku neexistují samostatné katedry či ústavy speciální 
pedagogiky). Pracoviště se dlouhodobě profiluje do oblasti her-
ních aktivit a jeho profesoři mají zájem o dramaterapeutické 
aplikace a semináře pro studenty. V současné době se zde rea-
lizují cvičení doktorandky ÚSS PdF UP Olomouc (v rámci půl-
roční stáže) a členů této katedry (v rámci výjezdů, opakovaně 
týden v semestru).
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Výzkumné zaměření pracoviště
Výzkumné zaměření uvedených kateder směřuje do oblasti vy-
užití herního potenciálu k didaktickým a terapeutickým cílům 
v předškolní, a především školní přípravě dětí a žáků, šířeji vy-
užití v didaktických metodách a prostředcích.  Tento výzkum je 
zaměřen mezinárodně a realizuje se ve spolupráci s univerzitami 
latinskoamerických zemí, hlavním koordinátorem výzkumného 
projektu je prof. Justicia.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
V rámci odborné stáže se realizovala setkání s diskutovanými te-
matickými body, a to v celém rozsahu připravovaného a druhou 
stranou schváleného programu:
 –  etablování spolupráce na poli expresivních terapií,
 –  dohoda společných publikačních aktivit v odborných časopisech,
 –  domluva na spolupráci v mezinárodních projektech relevant-

ních expresivním terapiím a dramaterapii,  
 –  rozhovory a domluva v oblasti mezinárodních výzkumů zamě-

řených na expresivní terapie ve speciální pedagogice,
 –  zkušenosti a kontakty na experty se zaměřením na speciální 

pedagogiku a expresivní terapie.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Získání osobních kontaktů v oblasti speciální pedagogiky a apli-
kovaných pedagogických věd, oboustranná nabídka na společné 
publikační aktivity a účast na společně realizovaném výzkumu 
a mezinárodních projektech s dalšími univerzitami v latinsko-a-
merické oblasti. Získání informací o možnostech výcviku či edu-
kace v expresivních terapiích ve Španělsku.

Získané kontakty
Prof. Helena Chacon Lopez
helenachacon@ugr.es
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Dr. Antonio Chacon Medina
chacon@ugr.es
Dr. Antonio Fernandes Castillo
afcastil@ugr.es
Prof. Maria Jesus Cara
caurcel@ugr.es
Prof. Dolorez Lopes Justicia
dlopejz@ugr.es
Dr. Javier Villoria
javier@ugr.es

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
Univerzita v Granadě byla vybrána jako destinace odborné stáže 
na základě předchozích kontaktů a mezinárodní spolupráce členů 
Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci s pedagogy a psychology uvedené 
univerzity.
S partnerskou fakultou Facultad de Ciencias de la Education Gra-
nada byla domluvena spolupráce v rámci mezinárodních sítí:
 –  zajištění spolupráce (v rámci projektu Erasmus Plus, pregra-

dual mobility, Ph.D. mobility a teaching staff mobility) na úrov-
ni dramaterapie formou přímé výuky v seminářích GU a for-
mou anglicky psaných opor,

 –  v rámci výše uvedeného mezinárodního programu spolupráce na 
výměně studentů a učitelů – ze strany GU se jedná o příjezd stu-
dentů pregraduálního studia, kteří budou participovat na výu-
ce disciplín terapeuticko-formativní povahy (v zimním semestru 
2013/14 dvě studentky z GU, které jsou zapsány do kurzu dra-
miky a semináře terapeutických disciplín ve speciální pedagogi-
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ce); dohodli jsme se též na příjezdu dvou profesorů, kteří během 
týdenního pobytu na UP v Olomouci seznámí akademickou obec 
se systémem speciálněpedagogické přípravy v Andalusii,

 –  publikační aktivity (druhá strana bude publikovat v našem 
odborném Journal of Exceptional People, naše strana v jejich 
časopise Educacion),

 –  participace na výzkumech obou stran, z druhé strany na vý-
zkumu nových didaktických přístupů k žákům se zdravotním 
postižením a na zabezpečení vyskokoškolského pregraduál-
ního vzdělávání na univerzitách, na výzkumu využití herního 
potenciálu dětského věku v edukaci dětí předškolního a mlad-
šího školního věku (mezinárodní výzkum koordinovaný gra-
nadskou profesorkou Dolores Justicia pro univerzity latinsko-
amerických zemí).

Z naší strany se jednalo o následující konkrétní výzkumné projekty:
1. Navrhnout a v terénu ověřit diagnostický postup (nástroj) vyu-

žitelný pro:
a) stanovení efektivity expresivně-formativních intervencí 

u žáků a klientů se zdravotním postižením,
b) diagnostikování edukačně-terapeutických potřeb žáků 

a klientů v dramaterapeutické intervenci.
2. Navrhnout a v terénu ověřit diagnostický manuál využitelný 

pro:
a) stanovení efektivity expresivně-formativních intervencí 

u osob seniorského věku závislých na péči (např. z důvodu 
existence demence),

b) diagnostikování reminiscenčně a na realitu orientovaných 
potřeb osob seniorského věku závislých na péči v dramate-
rapeutické intervenci.   

3. Vytvořit zakotvenou teorii, která by definovala diagnostické 
možnosti metod expresivních terapií:
a) v rámci uvědomování si a naplňování psychosociálních po-

třeb jedinců s psychosociálním ohrožením a zdravotním po-
stižením,
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b) při uvědomování si sebepodpůrných mechanismů,
c) interdisciplinaritu s diagnostickými možnostmi gestaltpsy-

choterapie.
4. V terénu ověřit koncepci Person-Centred-Planning, která by 

primárně sloužila:
a) k zjišťování potřeb a k celkovému dalšímu směřování u žáků 

s těžkou a kombinovanou formou zdravotního postižení,
b) k nastartování včasného a systematického plánování, me-

zirezortního dialogu a společné přípravy (žák – zákonný 
zástupce – škola – další návazná služba) na přechod žáka 
s těžkým zdravotním postižením ze základní školy speciální 
do dalších podpůrných služeb.

5. Navrhnout a v terénu ověřit diagnostický manuál využitelný 
pro:
a) stanovení efektivity a četnosti speciálněpedagogických dia-

gnostických intervencí u dospělých osob s mentálním posti-
žením,

b) diagnostikování speciálněpedagogických potřeb dospělých 
osob s mentálním postižením s důrazem na sociální status 
dospělého.

6. Restandardizace diagnostických nástrojů a navržení navazují-
cích reedukačních cvičení:
a) restandardizace testu OZOP – orientační zkoušky očních 

pohybů (Svoboda, 2002) na vzorku dyslektických dětí, dětí 
se SPU a intaktní skupiny,

b) zkušenosti získané z aplikace výše uvedených reedukač-
ních cvičení propojit s bází expresivně-formativních terapií 
biblioterapie a poetoterapie, které jsou do značné míry zá-
vislé na čtenářské gramotnosti své klientely.

K dalším setkáním došlo s vedením fakulty a bylo dojednáno pů-
sobení v projektu Erasmus Plus, a to na všech úrovních mobilit 
(Bc., MA, Ph.D. a učitelské), mj. v oblasti výměny zkušeností a vý-
uky expresiních terapií (z naší strany především dramaterapie).
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14  Súkromná základná škola s mater-
skou školou pre žiakov a deti s au-
tizmom, Prešov, Slovenská republika; 
Spojená škola Pavla Sabadoša,  
Prešov, Slovenská republika

Účastník stáže
PaedDr. Lubomír Holzer
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Institut celo-
životního vzdělávání

Termín stáže
16.–24. 9. 2014

Popis činnosti pracoviště
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti 
s autizmom (Prešov) slouží k výchově a vzdělávání dětí s poru-
chami autistického spektra a Aspergerovým syndromem v kom-
binaci s mentální retardací, smyslovým postižením a kombino-
vanými vadami. Využívají se expresivní terapie, cannis terapie, 
bazální stimulace. Většinou jde o tzv. nízkofunkční děti. Spojená 
škola Pavla Sabadoša (integrované děti s narušenou komunikační 
schopností a neslyšící) v Prešově slouží jako základní škola, ve 
které probíhá běžná výuka s ohledem k postižení žáků. Zavádí se 
zde postupně muzikoterapie.

Výzkumné zaměření pracoviště
S muzikoterapií se ve zmíněných školách nyní začíná. Vzhledem 
k situaci na Slovensku, kdy se expresivní terapie teprve objevují 
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a velmi zvolna zavádějí, se podmínky pro výzkum primárně vytvá-
řejí. Šlo tedy o přípravu na výzkum budoucí, kterémuž se i stáž 
plně přizpůsobila.
Výzkum v oblasti celostní muzikoterapie je v počáteční fázi výběru 
vhodné výzkumné metody, která by ukázala účinnost a zobrazi-
la data potřebná ke stanovení a vytvoření cíleného výzkumného 
projektu.
Výzkum bude nejpravděpodobněji probíhat formou kvalitativní, 
kdy jsou dlouhodobě vedeny karty žáků/klientů, do nichž je za-
znamenáván stav před muzikoterapií a po ní. Rovněž jsou pořizo-
vány videozáznamy z terapií. Součástí je dotazníková metoda pro 
personál školy a pro rodiče dětí.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Během odborné stáže v Prešově na Slovensku jsem provedl 12 
muzikoterapeutických prožitkových relaxací pro vybrané skupiny 
žáků a personálu hostících institucí. Rovněž proběhl víkendový se-
minář základů celostní muzikoterapie, během kterého byla probrá-
na teorie – základy a principy LH metody celostní muzikoterapie, 
a účastníci absolvovali řadu praktických cvičení s použitím mu-
zikoterapeutických hudebních nástrojů a zpěvu. Rovněž proběhla 
prožitková relaxace pro účastníky víkendového semináře. V úvodu 
stáže se uskutečnila schůzka s ředitelkou, vedením a muzikotera-
peutkou základní soukromé školy (Súkromná základná škola pre 
žiakov a deti s autizmom, Prešov);  šlo o schůzku informativní a or-
ganizační pro upřesnění pracovní náplně a realizace muzikoterapií 
pro žáky a personál školy. Na závěr odborné stáže jsme uskuteč-
nili pracovní schůzky pro zhodnocení a rozbor proběhlých terapií 
a víkendového semináře a shromáždili jsme dostupné informace 
ve formě fotodokumentace a videozáznamů z proběhlých činností. 
Spolupráce do budoucna je dána studiem muzikoterapie pracovnic 
hostících organizací. Paní Mgr. Mária Maďarová, učitelka, Spojená 
škola Pavla Sabadoša (integrované děti s narušenou komunikační 
schopností a neslyšící) v Prešově, a paní Gabriela Timková, mu-
zikoterapeutka autistických dětí a mládeže (Súkromná základná 
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škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Prešov), 
studují na ICV FF UP v Olomouci v kurzu muzikoterapie 1. Další 
spolupráce je zatím vzhledem k velmi omezeným finančním pro-
středkům na Slovensku ve fázi výhledových úvah.  

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Osobní přínos odborné stáže stále budu ještě detailně vyhodno-
covat, neboť zatím nemám zpracovány všechny pořízené záznamy 
a dokumentační materiály pořízené během odborné stáže v Prešově 
v hostících institucích. Nyní se však již rýsují první její benefity. 
Patří mezi ně hlavně možnost klidné týdenní muzikoterapeutické 
práce na poli celostní muzikoterapie s žáky s poruchami autistic-
kého spektra a s žáky s poruchami sluchu a komunikace. Denní 
sledování žáků/klientů v procesu muzikoterapie a okamžité vyhod-
nocování výsledků pozorování i účinků a působení zvolených muzi-
koterapeutických postupů. Soustředěná práce terapeuta v jednom 
prostředí, bez nutnosti přemísťování a neustálého balení a rozbalo-
vání nástrojů, nutných pro realizaci muzikoterapeutického proce-
su, je velice důležitým prvkem pro osobní rozvoj a hluboký ponor do 
vlastní práce. Tyto parametry se běžně nedaří odpovídajícím způso-
bem naplnit, neboť mé osobní pracovní nasazení a působení spočí-
vá výhradně v neustálém přesouvání a přejezdech mezi mnoha za-
řízeními v České republice i v zahraničí. Stáž tedy posloužila jako 
vynikající výzkumná laboratoř pro ověřování a prohlubování stá-
vajících postupů a technik mnou vytvářené a zdokonalované muzi-
koterapeutické metody. Z řečeného tedy jasně vyplývá, že se stáže 
mohou ubírat dvěma směry. Jedním je klasický způsob, spočívající 
ve výjezdu na odborné či výzkumné pracoviště, které slouží jako 
výukový a odborně-vzdělávací systém, a stážista se dále vzdělává 
a prohlubuje své znalosti a dovednosti. Druhým způsobem, který 
jsem zvolil já, je způsob již popisovaný, kdy stážista působí v dané 
době v hostícím zařízení. se kterým spolupracuje, a jeho práce je 
zaměřena na osobní rozvoj v již osvojené a dále rozvíjené metodě, 
postupech a technikách. Stáž tedy slouží k dalšímu odbornému – 
praktickému růstu a k ověřování stávající metody a získávání dat 
pro zamýšlený výzkum v oblasti vhodnosti, účinnosti a použitel-
nosti celostní muzikoterapie LH metodou.
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Získané kontakty
Mgr. Mária Maďarová
Spojená škola Pavla Sabadoša, Prešov,  
mariab65@centrum.sk
Gabriela Timková
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti 
s autizmom, Prešov,  
gabriel.timkova@gmail.com
Mgr. Eva Turáková
Súkromná základná škola Francesco,  
autisti.skola@azet.sk
Mgr. Peter Borovský
Spojená škola Pavla Sabadoša, internátna, Prešov,  
iv.borovsky@gmail.com

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
Muzikoterapie se na Slovensku a jmenovitě v hostících zařízeních 
– zmíněných školách, čerstvě zavádí a do budoucna v nich bude 
hlavní terapií. Žáci/klienti procházeli postupně každý den v urče-
ných skupinách pasivní relaxací s použitím muzikoterapeutických 
hudebních nástrojů – bubnů djembé, tibetských misek, perkusiv-
ních hudebních nástrojů, didgerridoo, ústní harfy, brumle, rámové-
ho bubnu ad. Celá stáž byla prozatímním zahájením spolupráce na 
poli muzikoterapie mezi FF UP a hostícími organizacemi.
Muzikoterapeutického procesu, pasivních muzikoterapeutických 
relaxací se účastnili žáci/klienti dvou zmiňovaných zařízení, je-
jich učitelé, vychovatelé, terapeuti i asistenti a nakonec i jejich ro-
diče. Muzikoterapeutických relaxací – pasivních, se tedy účastnili 
žáci a personál obou zmíněných škol – hostících organizací.
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Pasivní relaxace spočívá v pasivně-receptivním procesu, kdy kli-
enti zaujímají stabilizovanou relaxační polohu vleže na relaxač-
ních podložkách, které jim přinášejí dostatek tělesného komfor-
tu nutného pro zdárný a prospěšný průběh relaxace. Relaxace 
probíhaly v relaxační místnosti – multifunkční, na kterou si žáci 
teprve zvykají. Vzhledem k tomu, že klienti školy Francesco jsou 
autisti, museli jsme potupně žáky na nové prostředí zvykat, což 
ovšem proběhlo již během dvou relaxací. Klienti jsou v náležité 
poloze a muzikoterapeut sám realizuje produkci muzikoterapeu-
ticky vhodné, a tudíž učinné a pro zúčastněné prospěšné hudby 
tím, že osobně hraje a zpívá muzikoterapeutické písně. Muzikote-
rapeut používá výhradně hudební nástroje s přirozeným laděním, 
z přírodních materiálů a ručně vyráběné. Pasivní relaxace vždy 
trvá minimálně devadesát minut, během kterých se klienti po-
noří do hluboké emoční, psychické i tělesné relaxace. Tento stav 
je charekterizován tzv. alfa hladinou, což je na EEG ferkvenční 
rozpětí 7,5 – 13,5 Hz elektrické aktivity lidského mozku. Zkuše-
ný muzikoterapeut nepotřebuje k rozpoznání tohoto stavu měřicí 
přístroje, v tomto případě elektroencefalograf. Je vycvičen k roz-
poznání zmíněného stavu sám na sobě. Alfa hladina se projevuje 
charakteristickými energetickými vjemy v oblasti hlavy, jejího ob-
vodu či vrchlíku nebo celé hlavy. Po skončení relaxace následuje 
doznívání, jehož délku určí muzikoterapeut. Při pasivní relaxaci 
byli vždy přítomni učitelé a vychovatelé z domovských zařízení. 
Poté klienti odešli na nutnou přestávku. Takovým způsobem jsem 
realizoval každý den pasivní muzikoterapie pro zmíněné školy. 
Relaxace probíhaly v prostorách základní školy pro autisty (Zá-
kladná súkromná škola pre autistov Francesco). Žáci z další školy 
(Spojená škola Pavla Sabadoša) na relaxace docházeli v doprovo-
du učitelů a vychovatelů, kteří byli vždy přítomni po celou dobu 
muzikoterapie.
Podrobnější popis realizovaných celostních muzikoterapeutických 
postupů jsem zvolil z důvodů jasnější představy o proběhlé stáži, 
neboť chci, aby vše v rámci projektu TERA, na čem se podílím a co 
vytvářím, bylo maximálně transparentní a čitelné i pro všechny, 
kteří se budou mou stáží a vůbec mým působením v projektu za-
bývat.
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15  Stenden Hogeschool, Leeuwarden, 
Nizozemsko; Theatre Maatwerk,  
Rotterdam, Nizozemsko

Účastník stáže
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav spe-
ciálněpedagogických studií

PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ka-
tedra křesťanské výchovy

Termín stáže
5.–11. 10. 2014

Popis činnosti pracoviště
Stenden Hogeschool Leeuwraden se zabývá vysokoškolskou psy-
chologickou a terapeutickou přípravou arteterapeutů a dramate-
rapeutů.

Výzkumné zaměření pracoviště
Stenden Hogechool Leeuwraden realizuje diagnosticko-terapeu-
tické aktivity se zaměřením na klienty s postižením, osoby s psy-
chickými onemocněními a pracovníky v pomáhajících profesích. 
Věnuje se také přípravě studentů pro specifické pracovní postupy 
v terapeutických aktivitách.
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Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
V rámci odborné stáže se realizovala setkání na obou pracovištích 
podle připravených plánů.
Tematické okruhy byly dodrženy v celém rozsahu připravovaného 
a druhou stranou schváleného programu:
 –  založení spolupráce v oblasti expresivních terapií pro pedagogy 

a studující,
 –  plánování společných publikačních aktivit v odborných časopisech,
 –  mezinárodní spolupráce – výměna pedagogů, terapeutů a stu-

dentů v programu Erasmus + (smlouvy byly předloženy part-
nerským institucím k dalšímu projednání a po odsouhlasení 
převedeny k praktické realizaci),

 –  s vysokou školou byla vybrána místa pro společnou vědeckou 
a výzkumnou práci zaměřenou zejména na diagnostiku a pří-
mou terapeutickou práci s výměnou evaluačních postupů,

 –  předmětem diskuzí byla také psychologická pomoc a podpora 
pro pracovníky v pomáhajících a terapeutických profesích na 
obou pracovištích, byla naplánována další konkrétní spoluprá-
ce v oblasti vzájemné výměny pracovníků,

 –  dalším okruhem diskusí byla spolupráce zaměřená na výměnu 
zkušeností při spolupráci na mezioboré úrovni, holandští kole-
gové projevili zájem o naše zkušenosti, k prvním krokům dojde 
při konferenci TERA 2015.

V Pameijer Stichting Rotterdam – Theater Maatwerk, jsme participo-
vali na divadelních zkouškách připravovaného divadelního předsta-
vení Hotelo. Byla diskutována možnost další spolupráce s projektem 
(účast na konferencích expresivních terapií v Olomouci, spolupráce 
na společně vydané monografii k teatroterapii a parametry organi-
zování odborných stáží SPP-dramaterapeutů v R-damu).

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Získání osobních kontaktů v oblasti speciální pedagogiky a apli-
kovaných pedagogických věd, oboustranná nabídka na společné 
publikační aktivity a na společně realizovaný výzkum a meziná-
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rodní projekty, získání informací o možnostech výcviku a edukace 
při letní škole speciální pedagogiky v roce 2015.

Získané kontakty
Philine Orvan
Theatre Maatwerk Rotterdam, philine.orvan@pameijer.nl
Karen Sikkel
Stenden Hogeschool Leeuwarden, karen.sikkel@stenden.com

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporučení pro 
využití získaných poznatků v rámci domovské katedry  
a Univerzity Palackého, návrhy pro zapojení navštívené in-
stituce do partnerské sítě, možnosti spolupráce na výzkum-
ných tématech, výměnných studijních pobytech apod.
S partnerskou fakultou byla projednána spolupráce v rámci mezi-
národních sítí na úrovni:
 –  publikačních aktivit (druhá strana bude publikovat v našem 

odborném Journal of Exceptional People),
 –  participace na výzkumech obou stran, z druhé strany na vý-

zkumu nových didaktických přístupů k žákům se zdravotním 
postižením a na zabezpečení vyskokoškolského pregraduální-
ho vzdělávání na univerzitách.

Z naší strany se jednalo o následující konkrétní výzkumné projekty:
1. Navrhnout a v terénu ověřit diagnostický postup (nástroj) vyu-

žitelný pro:
a) stanovení efektivity expresivně-formativních intervencí 

u žáků a klientů se zdravotním postižením,
b) diagnostikování edukačně-terapeutických potřeb žáků 

a klientů v dramaterapeutické intervenci.
2. Navrhnout a v terénu ověřit diagnostický manuál využitelný pro:

a) stanovení efektivity expresivně-formativních intervencí 
u osob seniorského věku závislých na péči (např. z důvodu 
existence demence),
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b) diagnostikování reminiscenčně a na realitu orientovaných 
potřeb osob seniorského věku závislých na péči v dramate-
rapeutické intervenci.

3. Vytvořit zakotvenou teorii, která by definovala diagnostické 
možnosti metod expresivních terapií:
a) v rámci uvědomování si a naplňování psychosociálních po-

třeb jedinců s  psychosociálním ohrožením a zdravotním 
postižením,

b) při uvědomování si sebepodpůrných mechanismů,
c) interdisciplinaritu s diagnostickými možnostmi gestaltpsy-

choterapie.
4. V terénu ověřit koncepci Person-Centred-Planning, která by 

primárně sloužila:
a) k zjišťování potřeb a celkovému dalšímu směřování u žáků 

s těžkou a kombinovanou formou zdravotního postižení,
b) k nastartování včasného a systematického plánování, me-

zirezortního dialogu a společné přípravy (žák – zákonný 
zástupce – škola – další návazná služba) na přechod žáka 
s těžkým zdravotním postižením ze základní školy speciální 
do dalších podpůrných služeb.

5. Navrhnout a v terénu ověřit diagnostický manuál využitelný pro:
a) stanovení efektivity a četnosti speciálněpedagogických diagnos-

tických intervencí u dospělých osob s mentálním postižením,
b) diagnostikování speciálněpedagogických potřeb dospělých 

osob s mentálním postižením s důrazem na sociální status 
dospělého.

6. Restandardizace diagnostických nástrojů a navržení navazují-
cích reedukačních cvičení:
a) restandardizace testu OZOP – orientační zkoušky očních 

pohybů (Svoboda, 2002) na vzorku dyslektických dětí, dětí 
se SPU a intaktní skupiny,

b) zkušenosti získané z aplikace výše uvedených reedukač-
ních cvičení propojit s bází expresivně-formativních terapií 
– biblioterapie a poetoterapie, které jsou do značné míry zá-
vislé na čtenářské gramotnosti své klientely.
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16 University of Oslo, Institute  
of Psychology, Oslo, Norsko

Účastník stáže
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
Mgr. Kristýna Hosáková
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
19.–25. 10. 2014

Popis činnosti pracoviště
Katedra psychologie Univerzity v Oslu se zaměřuje zejména na 
vzdělávání studentů v různých oblastech psychologie na baka-
lářské, magisterské i doktorské úrovni, a to jak teoreticky, tak 
prostřednictvím praxí a supervizí. Další významnou činností pra-
coviště je výzkum, který se realizuje prostřednictvím množství té-
mat spojených s jednotlivými odvětvími psychologie.

Výzkumné zaměření pracoviště
Výzkum probíhá v následujících oblastech:
 –  psychologie práce a organizace,
 –  klinická psychologie, psychologie osobnosti,
 –  kognitivní neuropsychologie,
 –  sociální psychologie,
 –  vývojová psychologie,
 –  kulturní psychologie.
Několik zaměstnanců univerzity, se kterými jsme se během stáže 
setkali, bylo ochotných spolupracovat na společných výzkumech. 
Konkrétně šlo o následující osoby a témata:
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Anne-Kristine Schanke, a.k.schanke@psykologi.uio.no
Profesorka Schanke projevila zájem zejména o sympózium Rodin-
né resilience, které je pořádáno v rámci projektu TERA, jelikož se 
výzkumně tématu resilience a rodinné resilience věnuje. Vyžádala 
si zaslání materiálů, které k tématu používáme, a je otevřená na-
vázání výzkumné spolupráce.

Anne-Kari Torgalsbøen, a.k.torgalsboen@psykologi.uio.no
Profesorka Torgalsbøen se věnuje zejména tématu zotavení se ze 
schizofrenie a faktorům, které k němu přispívají. V současnosti 
probíhá 10letý longitudinální výzkum na toto téma a je otevřená 
spolupráci.

Bjørn Rishovd Rund, b.r.rund@psykologi.uio.no
Profesor Rund se zaměřuje na neuropsychologická témata u schi-
zofrenie a je otevřený zejména společnému výzkumu prostřednic-
tvím baterie MATRICS.

Michael Helge Rønnestad, m.h.ronnestad@psykologi.uio.no
Profesor Rønnestad se věnuje především výzkumu psychoterapie 
a je evropským koordinátorem společnosti The Society for Psycho-
therapy Reseach-Collaborative Research Network (SPR-CRN). Sto-
jí o společný výzkum zaměřený právě na výzkum psychoterapie 
a nabízí svou podporu i podporu společnosti SPR-CRN.

Frida GullestadRø, f.g.ro@psykologi.uio.no
Doktora Rø se věnuje výzkumu psychoterapie především v sou-
vislosti s teorií mentalizace, attachmentu, teorií mysli aj. Jako 
možná společná výzkumná témata nabízí reflektivní funkce nebo 
terapii zaměřenou na mentalizaci.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Během stáže proběhlo několik setkání s členy institutu, kde byla 
mimo jiné prezentována katedra psychologie FF UP, Univerzita Pa-
lackého a projekt TERA. Mezi hlavní výsledky odborné stáže patří 
předběžná domluva o hostování několika odborníků na Univerzitě 
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Palackého v Olomouci prostřednictvím workshopu (podrobnosti 
viz sekce Výuka) a několika možných témat na výzkumnou spolu-
práci (viz sekce Výzkumné zaměření pracoviště).  

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Pracoviště je velkým zdrojem inspirace jako ukázka dobře fun-
gujícího modelu výuky a výzkumu v univerzitním prostředí. Od-
borníci mají šanci se dlouhodobě věnovat specifickým tématům 
a získat v nich hluboké znalosti. Katedra je proto dobrým místem 
pro inspiraci v provádění mnoha typů výzkumů včetně longitu-
dinálního designu, převodu psychodiagnostických metod apod. 
Také připravenost, přehlednost a srozumitelnost výuky může být 
dobrou inspirací. Celkově jsou zaměstnanci katedry velmi otevře-
ní vzájemné spolupráci.

Získané kontakty
Kjetil Søren Sundet
k.s.sundet@psykologi.uio.no
Tormod Eide
tormod.eide@psykologi.uio.no
Anne-Kristine Schanke
a.k.schanke@psykologi.uio.no
Anne-Kari Torgalsbøen
a.k.torgalsboen@psykologi.uio.no
Bjørn Rishovd Rund
b.r.rund@psykologi.uio.no
Michael Helge Rønnestad
m.h.ronnestad@psykologi.uio.no
Frida Gullestad Rø
f.g.ro@psykologi.uio.no

Všichni jmenovaní jsou zaměstnanci Psykologiskinstitutt, Uni-
versitetet i Oslo.
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Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.

Pondělí 20. 10. 2014
Setkání s Kjetilem Sørenem Sundetem a Tormodem Eide; profe-
sor Sundet je vedoucím katedry psychologie. Během setkání nás 
podrobně seznámil s organizací výuky a vzdělávacích programů, 
které katedra realizuje. Doktor Eide má na starost výzkum a jeho 
grantové zajištění, informoval nás o běžné praxi ohledně výzkum-
ných aktivit na katedře.
Oba byli velmi otevření navázání spolupráce s Univerzitou Palac-
kého v Olomouci, zejména v oblasti společných výzkumných pro-
jektů, které jsme následně projednali s jednotlivými odborníky na 
dalších setkáních.

Úterý 21. 10. 2014
Setkání s Anne-Kristine Schanke a Per-Ola Rikem; profesorka 
Schanke se věnuje výzkumu v rámci nemocnice Sunnaas Hospital 
se zaměřením na neuropsychologickou rehabilitaci. Prezentovala 
fakta o nemocnici, probíhajících výzkumech a jejich výsledcích. 
Doktor Rike se zaměřuje na dopravně-psychologická vyšetření 
v sovislosti s různými diagnózami.
Setkání s Anne-Kari Torgalsbøen a Bjørnem Rishovd Rundem; 
oba profesoři se zaměřují na výzkum různých témat schizofrenie, 
která nám přednesli. Věnovali jsme se také hledání společných 
témat k možné výzkumné spolupráci.

Pátek 24. 10. 2014
Návštěva výuky: navštívili jsme výuku v anglickém jazyce v rámci 
předmětu Brain and Cognition. Tématem hodiny byly exekutivní 
funkce, přednášející Ann-Marie de Lange Glasø.
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Setkání s Michaelem Helge Rønnestadem a Fridou Gullestad Rø: 
tématem setkání byla zejména psychoterapie – její výuka, výcvik, 
supervize, výzkum aj. Obsáhle jsme diskutovali o možnostech 
spolupráce v oblasti výzkumu psychoterapie.

Celkově byla stáž vysoce přínosná. Umožnila nám nahlédnout 
do chodu katedry psychologie, která má přibližně stejný počet 
studentů jako katedra psychologie FF UP, ale přibližně 3x více 
zaměstnanců. Tento rozdíl se velmi zřetelně projevuje ve všech 
aspektech chodu katedry. Členové katedry se mohou soustředit 
na výuku, výzkum či praxi podle svých preferencí při zajištění 
výborných podmínek k práci (např. plat, dostatečné personální 
obsazení, nepřetíženost administrativou aj.).

Výuka v některých ohledech probíhá podobně jako na katedře 
psychologie FF UP, probírají se stejná témata. Díky dobrému per-
sonálnímu obsazení katedry je možné, aby různá témata v rám-
ci předmětů přednášel odborník, který se tématem výzkumně či 
prakticky intenzivně zabývá, což kvalitu výuky velmi zvyšuje. 
Součástí výuky jsou také rozsáhlé psychologické praxe, ke kte-
rým členové katedry poskytují supervize ve velmi malých skupi-
nách, což také zvyšuje kvalitu vzdělání budoucích odborníků.

Výzkum má na katedře velmi dobré podmínky. Jednou z příčin je 
zmíněné dobré personální obsazení a finanční ohodnocení, které 
umožňuje odborníkům věnovat se výzkumu a nemuset se zabývat 
např. provozními záležitostmi. Výzkumné týmy jsou také často 
propojené s praxí, např. situované na klinice, což zvyšuje efekti-
vitu výzkumu.

Doporučením pro využití získaných poznatků by tedy bylo zlepšit 
personální podmínky členů univerzity a nepřetěžovat je. Výsled-
kem by měla být vynikající kvalita výuky a výzkumu.

Výstupem odborné stáže bude rozvoj získaných kontaktů pro-
střednictvím hostování odborníků na Univerzitě Palackého a sna-
ha navázat předjednanou výzkumnou spolupráci tak, jak je po-
dobně popsáno v této zprávě.
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17  Sichuan Normal University, Faculty 
of Education, Institute of Education, 
Chengdu, Čína

Účastník stáže
PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ka-
tedra křesťanské výchovy

Termín stáže
1.–15. 11. 2014

Popis činnosti pracoviště
Ústav speciálněpedagogických studií výše uvedené university za-
jišťuje vzdělávání v bakalářském a magisterském stupni v oboru 
speciální pedagogika. Dále pak zajišťuje další vzdělávání pedago-
gických pracovníků (speciálních pedagogů).
Kromě pedagogické činnosti se pedagogičtí pracovníci zaměřují 
na výzkum v oblasti speciální pedagogiky.  

Výzkumné zaměření pracoviště
 –  možnosti a meze integrovaného vzdělávání,
 –  zapojení prvků expresivních terapií do výchovně-vzdělávacího 

procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 –  multikulturní problematika.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
 –  uspořádané workshopy pro studenty,
 –  uspořádané workshopy pro speciální pedagogy,
 –  domluvená spolupráce při výzkumných aktivitách (využití ar-

teterapie u dětí se sluchovým postižením).
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Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
 –  získání zkušeností a informací o tom, jak fungují expresivní 

terapie v odlišném kulturním prostředí,
 –  možnost podílet se na zavádění prvků expresivních terapií do 

speciálního vzdělávání,
 –  podílení se na přípravě studentů speciální pedagogiky,
 –  konzultace výsledků výzkumu  –  využití metody rekonstrukce 

u žáků se sluchovým postižením (srovnávací studie Česká re-
publika  –  Čínská lidová republika).

Získané kontakty
prof. Badeng Nima
Sichuan Normal University, nima.badeng@fulbrightmail.org

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.

Neděle 2. 11. 2014 – úterý 4. 11. 2014
 –  workshopy pro pedagogické pracovníky speciálních škol,
 –  návštěva vybraných speciálních škol.
Workshopy byly zaměřeny na využití prvků arteterapie u dětí 
a žáků se sluchovým a mentálním postižením. Jejich obsahem 
byla ukázka technik a následná reflexe (techniky na rozvoj komu-
nikace, posilování sebevědomí).

Středa 5. 11. 2014 – pátek 7. 11. 2014
• workshopy arteterapie a artefiletiky pro studenty SNU,
• konzultace s pracovníky SNU k dalším společným výzkumům,
• konzultace s pracovníky SNU k možnostem úpravy studijního 

plánu studentů speciální pedagogiky,
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• podílení se na úpravě plánu dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (začleňování prvků expresivních terapií do speciál-
ního vzdělávání).

Pondělí 10. 11. 2014 – úterý 11. 11. 2014
• workshopy arteterapie a aretefiletiky pro studenty SNU (úprava 

technik pro jednotlivé typy postižení),

Středa 12. 11. 2014 – pátek 14. 11. 2014
• exkurze ve vybraných speciálních školách,
• rozvoj sítě spolupracujících speciálních škol.
V jedné ze škol byl domluven kurz pro učitele (prvky arteterapie). 
Kurz bude probíhat částečně distanční formou (příprava publika-
ce v angličtině a její přeložení do čínského jazyka; přednášky pro-
střednictvím skype) a aktivní formou (plánovaný tříměsíční kurz).
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18  University of Latvia, Department  
of Psychology, Riga, Lotyšsko

Účastník stáže
Mgr. Zuzana Sedláčková
PhDr. Marie Ocisková
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
8.–15. 11. 2014

Popis činnosti pracoviště
Katedra psychologie Lotyšské univerzity se zaměřuje na pregra-
duální a postgraduální přípravu studentů v oboru psychologie. 
Katedra nabízí čtyřleté bakalářské studium psychologie, dvouleté 
navazující magisterské studium psychologie, které má především 
praktický charakter, a postgraduální studium několika oblastí 
aplikované psychologie, včetně klinické a pracovní psychologie.

Výzkumné zaměření pracoviště
Výzkumné zájmy pracoviště jsou četné. Katedra se zaměřuje např. 
na využití KBT při zvyšování kvality života rodičů dětí s postiže-
ním, koreláty deprese, psychologii nezaměstnaných, interkulturní 
psychologii a na problematiku posttraumatické stresové poruchy 
a úzkostných poruch. Pracovníci katedry měli velký zájem o spo-
lupráci s naším pracovištěm. Diskutovali jsme také možnosti bu-
doucí spolupráce v programu Erasmus. Kontakty na konkrétní 
osoby, s nimiž jsme s kolegyní jednaly nejvíce a které projevily 
největší zájem o meziuniverzitní spolupráci, uvádíme níže.
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Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
V průběhu odborné stáže jsme se setkaly se zástupci akade-
mické obce i psychology pracujícími ve zdravotnictví. S aka-
demiky a doktorandy jsme diskutovali dizertační výzkumy, 
zaměřovali se na jejich zkvalitnění a vzájemné propojení na-
šich témat. Seznámily jsme se se specifiky práce psychologa ve 
zdravotnictví v Lotyšsku, zejména s prací v denním stacioná-
ři pro jedince s psychickými poruchami, v psychiatrické am-
bulanci a na lůžkovém oddělení neurologie a neurochirurgie. 
Diskutovaly jsme také situaci v oblasti psychoterapeutických 
výcviků v Lotyšsku a v Česku a postgraduální vzdělávání psy-
chologů ve zdravotnictví. Zúčastnily jsme se blokové výuky 
práce s imaginací.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Z profesního hlediska za velmi přínosnou považujeme diskuzi té-
mat našich dizertačních prací. Seznámily jsme se s náplní práce 
psychologa v rozličných institucích v Rize, měly jsme možnost pra-
covat s literárními zdroji v knihovně katedry psychologie (anglické 
impaktové časopisy), seznámily jsme se se způsobem výuky na 
katedře psychologie. Velmi přínosný byl kontakt také s psycholo-
gy působícími v praxi na výše zmíněných pracovištích a návštěva 
spánkové laboratoře.

Získané kontakty
prof. Malgozata Rascevska
malgozata.rascevska@lu.lv

prof. Sandra Sebre
sandra.sebre@lu.lv

associate prof. Ieva Bite
ieva.bite@lu.lv
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Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
Odborná stáž byla velmi přínosná a podnětná. Navštívily jsme 
s kolegyní katedru psychologie i hlavní sídlo Lotyšské univerzi-
ty. Na katedře psychologie jsme se setkaly se zástupci akademic-
ké obce, postgraduálními  i pregraduálními studenty, především 
s těmi, kteří se věnují klinické psychologii a psychiatrii. S nimi 
jsme pak konzultovali jejich i naše dizertační výzkumy a výzku-
my probíhající v rámci standardní akademické činnosti (např. 
výzkum terapeutických možností u nezaměstnaných osob star-
ších 45 let). S doktorskými studenty jsme konzultovali dizertač-
ní výzkumy a v rámci nich především možnosti jejich zkvalitnění 
a vzájemné přesahy. Ačkoliv témata byla často poměrně odlišná 
(např. exekutivní funkce u jedinců s depresivní poruchou), po-
znatky těchto výzkumů byly velmi podnětné a přínosné i pro náš 
vlastní výzkum. Některá témata, jako např. kvalita života a zájem 
podílet se na léčbě u osob se schizofrenií nebo depresivní poru-
chou nebo kvalitativní výzkum stigmatizace jedinců se schizofre-
nií, přímo souvisela s našimi dizertačními tématy. Po celou dobu 
stáže se nám věnovaly dvě akademické pracovnice – profesorka 
Sandra Sebre a docentka Ieva Bite. Kromě nich jsme se seznámily 
např. s profesorkou Malgožatou Raščevskou, která zabezpečuje 
doktorské studium psychologie. Obě akademické pracovnice nás 
po většinu doby stáže doprovázely, zajišťovaly překlad do anglič-
tiny, pokud bylo třeba, konzultovaly s námi, ochotně zodpovída-
ly naše dotazy a přibližovaly nám práci v akademické i praktic-
ké sféře lotyšské psychologie. Věnovaly se nám i ve volném čase, 
hovořily jsme o současné politické situaci, etnických konfliktech 
a možném vlivu na meziuniverzitní spolupráci. Zúčastnily jsme se 
výuky studentů magisterského programu. Výuka se týkala prá-
ce s imaginací, automatickými myšlenkami a schématy a pozi-
tivní psychologií, konzultovaly se zkušenosti z praxe, které má 
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každý magisterský student – jedná se o jeden z nejvýraznějších 
prvků praktického vedení studia. Navštívily jsme také knihovnu 
katedry psychologie, kde jsme měly možnost prostudovat několik 
literárních zdrojů, k nahlédnutí a prostudování nám bylo nabíd-
nuto velké množství anglické odborné literatury z různých oblastí 
psychologie. Měly jsme například možnost nahlédnout do kate-
derního časopisu The Baltic Journal of Psychology či anglického 
impaktovaného časopisu Journal of Personality. S akademickými 
pracovníky jsme vedly debatu o rozdílech ve výuce psychologie na 
jejich a naší univerzitě. Protože je výuka na katedře psychologie 
v Rize vedena velmi prakticky, zejména  u magisterského  studia, 
mohl by být jejich způsob práce pro naši katedru velmi inspira-
tivní. Stáž rovněž zahrnovala návštěvu místní nemocnice, denní-
ho stacionáře a psychiatrické ambulance, kde jsme měly možnost 
navštívit sezení skupinové psychoterapie. Viděly jsme prostory 
určené k arteterapii, muzikoterapii, pohybové terapii a pracov-
ní terapii. S tamní psycholožkou jsme nahlédly do dokumentace 
pacientů, probíraly jsme užívané způsoby  psychodiagnostických 
vyšetření, jejich indikaci, výstupy, práci s pojišťovnou, konkrétní 
způsoby práce s nejčastějšími diagnostickými skupinami. Také 
jsme navštívily nemocnici, kde jsme byly podrobně seznámeny 
s prací psychologa na neurologickém a neurochirurgickém oddě-
lení, zejména s psychodiagnostikou a psychoterapií, rehabilitací 
kognitivních funkcí, tréninkem kognitivních funkcí u jedinců 
s neurologickým poškozením. V rámci stáže tedy byla debatována 
řada témat. Jedním z nich byla rovněž možnost budoucí spolu-
práce. Byla nabídnuta možnost spolupráce v programu Erasmus.
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19 Regent´s University, School  
of Psychotherapy & Psychology,  
Londýn, Velká Británie III.

Účastník stáže
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D
PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
9.–14. 11. 2014

Popis činnosti pracoviště
Výuka psychoterapie a poradenské psychoterapie, výzkum v ob-
lasti psychoterapie, výzkum podle metodologie zakotvené teorie, 
kvalitativní výzkumy, doktorská studia v psychoterapii, akredita-
ce pro výcviky v psychoterapii.

Výzkumné zaměření pracoviště
Na pracovišti je realizován výzkum v oblasti psychoterapie, zejmé-
na výzkum psychoterapeutického vztahu a jeho souvislostí, ná-
vaznost na výzkumy našeho pracoviště.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Aktivity související se společným výzkumným tématem "Sexuální 
přitažlivost v psychoterapii". Vzájemná výměna zkušeností s analý-
zou dat v rámci kvalitativního výzkumu. Úspěšné projednání mož-
ností další spolupráce ohledně dalších výzkumných témat. Prodisku-
tování možností hostování odborníků v budoucnu v obou institucích.
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Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Z hlediska odborého zaměření je vynikající zejména skvěle vyba-
vená knihovna, která je z velké části zaměřena na literaturu z ob-
lasti psychologie a psychoterapie. Seznam publikací k prostudo-
vání, ať už časopiseckých či knižních, je impozantní a s ohledem 
na skutečnost, že návštěvník Regent's University má do knihov-
ny plný přístup, je velmi žádoucí této možnosti využít. Seznámili 
jsme se rovněž s kvalitativní metodologií, zejména se zakotvenou 
teorií, jejíž aplikace je na Regent´s University velmi precizně pro-
pracována. V tomto ohledu byla velmi inspirativní také analýza 
dosud získaných dat ze společného výzkumu.

Získané kontakty
Dr. Maria Luca
lucam@regents.ac.uk
Dr. Dessa Markovic
markovicd@regents.ac.uk

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.

V rámci naší stáže jsme realizovali několik setkání:
Setkání s Dr. Marií Luca – jednali jsme o stávající spolupráci při 
výuce našich studentů, výměnných pobytech pro lektorství pe-
dagogů na obou institucích. V této oblasti je zřejmá otevřenost 
k pokračování spolupráce a návštěvě v rámci workshopů a v rámci 
konferencí. Dále jsme jednali o společném výzkumu, získali jsme 
další inspiraci pro analýzu dat, kterou jsme na Regent´s Univer-
sity přímo realizovali, a výsledky naší analýzy mohli v průběhu 
celého týdne průběžně konzultovat.
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Setkání s prof. Johnem Nuttallem – setkání s vedením školy, for-
mální uvítání, vyjádření ochoty k další spolupráci v budoucnu, 
diskuse o podobě psychoterapie v ČR, diskuse o společném výzku-
mu v integrativní psychoterapii.

Setkání s Dr. Marií Luca a Dr. Desou Markovic – společná analýza 
materiálů z výzkumu, diskuse o formě publikace, realizace vý-
zkumu na Regent´s University – vytváření modelu pro společnou 
komparativní analýzu výsledků.

Setkání s prof. Helenou Cowie – nabídka na zapojení FF UP v Olo-
mouci do výzkumu mezinárodní úrovně v oblasti šikany; disku-
se o výzkumných metodách, jejich překladu, analýze, společné 
tvorbě článku, zapojení více evropských států, diskuse o vhodné 
formě výzkumu, návaznosti na současné projekty. Bylo dojedná-
no, že jakmile sestaví grantovou žádost, osloví nás s nabídkou 
participace a zapojení do projektu.

Setkání s Dr. Marií Luca – uzavření návštěvy, diskuse o vytvo-
řeném modelu analýzy. S Dr. Luca bylo domluveno, že sestavíme 
článek a její výzkumný tým následně dopracuje text a společně 
podáme článek k publikaci.
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20  Osterskov Efterskole,  
Hobro, Dánsko

Účastník stáže
Mgr. Josef Kundrát
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
15.–22. 11. 2014

Popis činnosti pracoviště
Osterskov Efterskole (OE) je soukromá internátní škola, v Dán-
ském systému vedená jako Eferskole – jedná se o druhý stupeň 
základní školy. OE je specifická vysokou mírou aplikace nedigi-
tálních her jako prostředku výuky, motivace a validace znalostí. 
Na OE půsbí 15 učitelů, kteří vyučují přibližně 90 žáků. Hlavní 
činnsotí OE je vývoj a aplikace her s hraním rolí (live action role 
playing) a jejich uplatnění ve školní výuce.

Výzkumné zaměření pracoviště
Pracoviště se věnuje výuce studentů prostřednitvím inovativních 
metod založených na herním designu, hraní rolí a narativitě. In-
stituce je ochotna podílet se na výzkumu v určitých tematických 
oblastech školní psychologie, na zkoumání efektivity výukových 
metod a jejich motivačního vlivu.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
V průběhu stáže jsem měl možnost uplatnit široké spektrum po-
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znatků, které jsem získal studiem her s hraním rolí v rámci mé 
diplomové práce a přípravy na dizertační výzkum. Použité hry na 
OE vycházejí z poznatků psychologie a herního designu, což je  
v současnosti mnou studovaný obor. Během stáže jsem realizoval  
několik vzdělávacích her nebo se jich účastnil a měl jsem možnost 
přímo uplatňovat poznaty získané z praxe a výzkumu na Univer-
zitě Palackého (např. aplikace teorií vtělené kognice, přizpůsobení 
úrovně hry a vzdělávacího obsahu na základě Piagetovy nebo Ko-
hlbergovy teorie vývoje osobnosti). Učitelé na OE se velmi zajímali 
o můj dizertační výzkum a často jsme diskutovali praktickou apli-
kaci poznatků z psychologie v každodenní činnosti na OE.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Stáž na Osterskov Efterskole byla pro mou odbornou činnost  
a výzkumnou praxi nesmírně cenná. Získal jsem přímé srovnání 
s institucí, která se věnuje mnou zkoumané činnosti již od roku 
2003. Učitelé a ředitel školy mi předali zásadní informace, které 
se týkají jak praktické realizace vzdělávacích her, tak jejich ideo-
vého a teoretického pozadí. Dánský model, který je na Osterskovu 
aplikován, je možno do jisté míry po důkladném výzkumu apliko-
vat v českém prostředí. Stáží jsem získal nejen velmi cenné kon-
takty pro praxi a výzkum, ale především náhled na dlouhodobou 
praktickou realizaci aktivit, které v českém prostředí teprve zavá-
díme a provádíme první výzkumná šetření. Instituce je výjimečná 
mírou inkuzivního vzdělávání a rozsahem herních prvků, které 
jsou využívány pro obohacování tradičních forem výuky téměř  
v každém předmětu.

Získané kontakty
Mads Lunau
ředitel školy, mads@osterskov.dk
Helle Zinck
učitelka, designer vzdělávacích her, helle@osterskov.dk
MortenTellefsen
lektor, pomocný pedagog, morten@osterskov.dk
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Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporučení pro využití 
získaných poznatků v rámci domovské katedry a Univerzity Pa-
lackého, návrhy pro zapojení navštívené instituce do partnerské 
sítě, možnosti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
Programem odborné stáže bylo komplexní seznámení s činností 
školy Osterskov Efterskole, výměna zkušeností s rolovými hra-
mi (larpem) a jeho přínosností při motivaci studentů. V průběhu 
stáže jsem byl ubytován přímo v budově školy, účastnil se výuky 
spolu se studenty. Velká část mé činnosti spočívala v realizování 
polostrukturovaných rozhovorů s učiteli a asistenty učitelů, roz-
horovů s žáky, v pozorování jednotlivých her, prezentace a konzul-
tace vlastní činnosti zde v České republice, která se snaží aktivi-
tám OE přibližovat. S ředitelem OE byla předjednána možnost na 
škole realizovat několik dotazníkových šetření, případně provést 
aplikovaný výzkum českých vzdělávacích nepočítačových her na 
principu hraní rolí s dánskými studenty. Výzkumná témata se 
týkají zvyšování motivace ke studiu, zkoumání principu valida-
ce znalostí, změny postojů k určitým předmětům nebo zkoumání 
zvyšování sociálních a komunikačních kompetencí u žáků zá-
kladních škol.
S institucí bude nadále udržován aktivní kontakt, prostřednic-
tvím získaných kontaktů budeme dále jednat o možnostech vý-
zkumných projektů v oblasti pedagogické psychologie.
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21  Alpen-Adria University, Department  
of Educational Sciences and Research, 
Klagenfurt Rakousko

Účastník stáže
Mgr. Jana Vítková
Mgr. Libuše Polášková
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogic-
ká škola Kroměříž

Termín stáže
19.–26. 11. 2014

Popis činnosti pracoviště
Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung je 
rozdělen do 5 oddělení:
Abteilung für Erwachsenen- und Berufsbildung (katedra pro 
vzdělávání dospělých  a odborné vzdělávání)
Abteilung für Historische und Systematische Pädagogik (katedra 
historické a systematické pedagogiky)
Abteilung für Interkulturelle Bildung (katedra interkulturního 
vzdělávání)
Abteilung für Schulpädagogik (katedra školní pedagogiky)
Abteilung für Sozial- und Integrationspädagogik (katedra sociál-
ního a inkluzivního vzdělávání)
Institut nabízí bakalářský studijní program Erziehungs - und Bil-
dungswissenschaft a magisterské studium: Sozial - und Integra-
tionspädagogik, Erwachsenen- und Berufsbildung a Schulpäda-
gogik.  
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Výzkumné zaměření pracoviště
Vědecká práce  na katedře je zaměřena na tyto oblasti:
 –  otázky integrace a inkluze
 –  otázky sociální spravedlnosti a rovnosti obou pohlaví
 –  otázky mnohojazyčnosti a soužití v multikulturní společnosti
 –  otázky celoživotního vzdělávání, socializace a výchovy v histo-

rických i současných souvislostech.

Mezi řešené výzkumné projekty patří např.:
 –  Nezaměstnanost mladých lidí a míra ohrožení chudobou v Koruta-

nech (nezaměstnanost mladých lidí, nedostatek vzdělání, nebezpe-
čí chudoby a vyloučení, účinky na zdravé v nezaměstnanosti.

 –  Odraz rodiny jakožto hlavní orientace pro práci pedagogů a so-
ciálních pracovníků (změna struktury rodiny, změna vztahu 
soukromých a státních institucí).

 –  Přímá práce s mládeží v Klagenfurtu (práce s mládeží, sociální 
pedagogika, nabídka zařízení).

 –  Mládež, společnost a sociální práce: sociální nerovnost a život-
ní situace mladých lidí v Rakousku.

  –  Profesionální činnost v práci s dětmi a mládeží ohrožených ná-
silím (sociální péče pro děti a mládež, ohrožené dítě, profesní 
praxe, rodinné násilí). Prof. Sting.

  –  Hodnocení vzorku lidí s mentálním postižením (osoby se zdra-
votním postižením, sociální práce, problémy s učením).

 –  Stárnutí, společnost a sociální práce (stárnutí, gerontologie, 
sociální práce)

 –  Dětství, společnost a sociální práce (sociální práce, mnohoja-
zyčnost, dětská chudoba, migrace, dětství).

 –   Koncepce vzdělávání – dostupnost ve všech oblastech života 
(integrace, inkluze, osoby se zdravotním postižením).

 –   Začlenění a sebeurčení žen s poruchami učení (sebeurčení, 
začlenění, vzdělávání, osoby se zdravotním postižením, ženy se 
zdravotním postižením).

 –   Násilí v rodině, sociálně-pedagogická praxe (ohrožené dítě, od-
borná pomoc, sociální práce, sexuální násilí).
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Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Výměna zkušeností s členy katedry, účast na seminářích, návště-
va univerzitní knihovny, seznámení se s probíhajícími výzkum-
nými projekty na fakultě zhodnocení studijního pobytu, využití 
poznatků ze stáže v připravované akreditaci oboru sociální peda-
gogika VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, nabídka další spolupráce.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Kromě běžně řešených témat oboru sociální pedagogika spočívá 
specifikum institutu Erziehungswissenschaft und Bildungsfor-
schung a oddělení Sozial- und Integrationspädagogik v propoje-
ní sociálně - pedagogických témat s oblastmi speciálněpedago-
gickými, konkrétně zaměření na integraci a inkluzi zdravotně či 
sociálně znevýhodněných osob do společnosti s cílem vytvářet 
rovné příležitosti pro všechny skupiny. Velký důraz ve výzkumné 
a vzdělávací činnosti je kladen na otázky sociální spravedlnosti 
a rovnosti obou pohlaví (gender studies) a otázky mnohojazyčnosti 
a soužití v multikulturní společnosti (dáno geografickou polohou 
univerzity – blízkost hranic Itálie, Slovinska, Rakouska).
Osobní přínos stáže je v orientaci v systému profesní přípra-
vy sociálního pedagoga v Rakousku, v nahlédnutí do vzděláva-
cího systému (srovnání pojetí oboru sociální pedagogika u nás 
a v Rakousku, způsobu realizace praktického vyučování (praxe), 
uplatnění absoventa oboru) a ve využití získaných informací pro 
připravovanou reakreditaci tohoto studia na naší škole. Studium 
literatury přispělo k rozšíření odborné terminologie v německém 
jazyce a pobyt celkově přispěl k pochopení reálií regionu Koruta-
ny.

Získané kontakty
Dr. Stephan Sting (Univ.-Prof.)
stephan.sting@ aau.at
Mag. Dr. Marion Sigot (Ass.-Prof.)
marion.sigot@aau.at
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Dr. Sara Blumenthal (Postdoc.-Ass.)
sara.blumenthal@aau.at
Mag. Dr. Ulrike Loch (Assoc. Prof.)
ulrike.loch@aau.at
Ernst Kocnik (Integrationspäd. Fachassistenz)
ernst.kocnik@aau.at

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.

19. 11. 2014 – studium dokumentace k oboru sociální pedago-
gika, nástin možností studia oboru v ČR, vyhledání konkrétních 
škol (VOŠ, VŠ), kde se daný obor studuje, zpracování podkladů 
pro partnerskou instituci.

20. 11. 2014 – setkání se členy katedry, projednání průběhu 
studjního pobytu, možnosti zapojení do seminářů vedených členy 
katedry, organizační pokyny k pobytu – Dr. Marion Sigot; účast 
na semináři Genderkompetenz in der Kinder- und Jugendarbeit – 
Dr. Sara Blumenthal (příprava příspěvku genderové problematiky 
v ČR).

21. 11. 2014 – studium dokumentace katedry Erziehungswis-
senschaft und Bildungsforschung (curriculum, studijní program 
– cíle, profil, kompetence, zařízení praxe oboru sociální pedagogi-
ka, uplatnění absolventů, pojetí oboru sociální pedagogika), pub-
likační činnost členů katedry, diplomové práce studentů; návštěva 
výstavy 16 Tage gegen Gewalt an Frauen (16 dní proti násilí na 
ženách), pořádané katedrou.

22.–23. 11. 2014 – srovnání pojetí oboru sociální pedagogika 
u nás a v Rakousku, studium odborné literatury.
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–  účast na semináři Forschungsseminar – Univ.-Prof. Dr. Stephan 
Sting (seznámení se s probíhajícími výzkumnými projekty na 
fakultě); konzultace s Univ.-Prof. Dr. Stingem – pojetí oboru 
sociální pedagogika v Rakousku, možnosti studia tohoto obo-
ru, výzkumné projekty, sociální práce s osobami ohroženými 
závislostmi v ČR a v Rakousku; návštěva univerzitní knihovny, 
studium literatury oboru sociální pedagogika.

25. 11. 2014 – účast na semináři Praxisbegleitung – Dr. Marion-
Sigot (seznámení se s koncepcí praktického vyučování oboru so-
ciální pedagogika v Rakousku, příspěvek k pojetí praxe studentů 
oboru na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž); konzultace s Dr. Sigot – prak-
tická příprava studentů, možnosti uplatnění absolventa; výměna 
zkušeností s členy katedry, zhodnocení studijního pobytu, využití 
poznatků ze stáže v připravované akreditaci oboru sociální peda-
gogika VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, nabídka další spolupráce.

Informace získané ze srovnání pojetí oboru sociální pedagogika 
u nás a v Rakousku slouží jako podklad a zdroj inspirace pro 
přípravu akreditace VOŠ oboru sociální pedagogika na VOŠPS 
a SPgŠ Kroměříž. Vybraná témata (multikultura, vícejazyčnost, 
prointegrační nástroje, genderová problematika) budou začleněna 
do obsahu připravovaných modulů.

Další spolupráce s VOŠPS a SPgŠ Kroměříž se jeví v oblasti prak-
tického vyučování, možnost seznámení se s našimi zařízeními so-
ciálních služeb, volnočasovými institucemi apod.
Spolupráce s Univerzitou Palackého by mohla probíhat v rovině 
výzkumné a v účasti na mezinárodních konferencích na téma so-
ciální pedagogika nebo integrace a inkluze zdravotně a sociálně 
znevýhodněných jedinců. Kontaktní adresy byly předány Dr. Sigot 
a Prof. Stingovi.
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22  Trnavská univerzita, Pedagogická  
fakulta, katedra pedagogických 
štúdií, Trnava, Slovenská republika

Účastník stáže
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olo-
mouci, katedra křesťanské výchovy

Termín stáže
1.–5. 12. 2014

Popis činnosti pracoviště
Katedra pedagogických štúdií na PdF TU je moderní pracoviště, je-
hož pracovníci garantují a zabezpečují komplex disciplín pedagogic-
kopsychologického a sociálnědovednostního charakteru ve všech 
programech učitelského vzdělávání, přípravu učitelů ve specializaci 
etická výchova v různých kombinacích a neučitelského vzdělávání 
v jednooborovém studiu sociální pedagogika a vychovatelství.

Výzkumné zaměření pracoviště
Vědecké a výzkumné zaměření pracoviště souvisí s jeho vzdělá-
vacím profilem a koresponduje se získanými vědeckými projekty, 
od kterých se tematicky odvíjí i publikační činnost členů katedry. 
Jedná se zejména o:
• základní výzkum v oblasti věd o výchově,
• základní výzkum zaměřený na oblast inkluzivní pedagogiky ve 

středoevropském regionu a aplikovaný výzkum zaměřený na ově-
ření konceptu inkluzivního vzdělávání a jeho možností v praxi,

• základní a aplikovaný výzkum zaměřený na oblast konceptu 
prosociálnosti jako výchozí základny aktuální koncepce před-
mětu etická výchova na Slovensku,
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• základní výzkum zaměřený na oblast školní šikany a ověření 
možnosti její prevence.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
V rámci odborné stáže se realizovala setkání podle připraveného 
plánu:
 –  podařilo se navázat spolupráci v oblasti výmněnných pobytů 

studentů v programu Erasmus,
 –  plánování společné publikační činnosti v odborných časopisech,
 –  plánování a částečná realizace společného výzkumného šetření,
 –  realizace přednášky pro studenty oboru sociální pedagogika 

a vychovatelství.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Získání osobních kontaktů v oblasti hudebně-pedagogických aktivit 
s dětmi, domluva společných publikačních a výzkumných aktivit.

Získané kontakty
PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
katedra padagogických štúdií, PdF TU, janette.gubricova@truni.sk
PaedDr. Oľga Pappová, PhD.
katedra školskej pedagogiky PdF TU, olga.pappova@truni.sk

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporučení pro využití 
získaných poznatků v rámci domovské katedry a Univerzity Pa-
lackého, návrhy pro zapojení navštívené instituce do partnerské 
sítě, možnosti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.
S Pedagogickou fakultou byla projednána spolupráce v rámci 
společné publikační a výzkumné činnosti. V rámci této stáže se 
uskutečnil sběr dat k výzkumu „Osobnostní charakteristiky stu-
dentů sociální pedagogiky“, kdy budou analyzována a srovnána 
data slovenských a českých studentů.  
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23.  University of Lisbon, Faculty  
of Psychology, Lisabon, Portugalsko II.

Účastník stáže
doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.
Mgr. Martina Friedlová
Mgr. Kristýna Hosáková
PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
Mgr. Zuzana Sedláčková
Mgr. Martin Zielina
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
7.–13. 12. 2014

Popis činnosti pracoviště
Univerzitní pracoviště se soustředí na přípravu jedinců pro výkon 
povolání psycholog. Studenti jsou vzděláváni v bakalářském, ma-
gisterském a doktorském psychologickém programu. Vyučované 
předměty jsou zaměřeny na rozličné oblasti psychologie. Pracoviš-
tě se angažuje rovněž výzkumně.  

Výzkumné zaměření pracoviště
Pracoviště se zaměřuje na mnoho výzkumných oblastí (motivace 
k učení, rizikové faktory pro kriminální činnost, interakce mezi 
epizodickou a sémantickou pamětí aj.). Byly diskutovány možnos-
ti budoucí spolupráce v programu Erasmus.
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Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
V rámci odborné stáže byla diskutována témata týkající se psy-
chofyziologických měření. Byly měřeny rozličné biologické signály 
pomocí elektroencefalografie, elektrokardiografie, elektromyogra-
fie, elektrookulografie. Naměřená data byla statisticky a kvalita-
tivně analyzována a interpretována v souvislosti s dalšími výzku-
my a s možnými terapeutickými intervencemi. Byly prezentovány 
výzkumy akademických pracovníků z katedry psychologie Filo-
zofické fakulty v Olomouci a z Fakulty psychologie  Lisabonské 
univerzity. Proběhly odborné debaty s děkanem Fakulty psycholo-
gie, s proděkanem pro vědu a výzkum a s dalšími akademickými 
pracovníky a studenty psychologie.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Z profesního hlediska byla nejpřínosnější práce s psychofyziolo-
gickými přístroji (měření srdeční činnosti, mozkových potenciálů, 
respirační frekvence), kdy bylo přínosné jak samotné měření, tak 
následná analýza vlastních dat v souvislosti s dalšími výzkumy. 
Ocenili jsme rovněž četné akademické diskuze s odborníky z Lisa-
bonu. Poučná byla zejména přednáška na téma měření evokova-
ných potenciálů při vystavení podprahovým, emočně zabarveným 
podnětům či aplikace psychofyziologie v terapii (EEG biofeedback, 
EMG biofeedback).

Získané kontakty
Isabel Barahona da Fonseca
isabelbf@psicologia.ulisboa.pt
Joao Manuel Moeira
joao.moeira@campus.ul.pt
Luís Alberto Santos Curral
lcurral@psicologia.ulisboa.pt
Leonel Garcia-Marques
lgarcia-marques@psicologia.ulisboa.pt
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Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.

V pondělí jsme navštívili Fakultu psychologie Lisabonské univer-
zity. Proběhlo setkání s děkanem Fakulty psychologie Luis Alber-
to Santos Curral a s profesorkou Isabel Barahona da Fonseca, 
která nás seznámila s odborným programem na zbývající dny po-
bytu. Následovala prohlídka celé Fakulty psychologie. S děkanem 
jsme diskutovali pedagogickou a vědeckou činnost Fakulty psy-
chologie. Rovněž jsme se zaměřili na praktickou činnost tohoto 
pracoviště (tj. terapie, měření biologických signálů aj.). Dále jsme 
představili naše vlastní pracoviště, katedru psychologie Univerzity 
Palackého v Olomouci.
V úterý se uskutečnila návštěva laboratoře místní univerzity, kde 
probíhají různá psychofyziologická měření. Prakticky jsme měřili 
různé biologické děje v návaznosti na psychické procesy, např. 
mozkovou činnost (elektroencefalografie), srdeční činnost (elek-
trokardiografie), oční pohyby (elektrookulografie), respirační fre-
kevenci či elektrodermální aktivitu, za asistence dvou studentek 
doktorandského programu. Následovalo představení doktorských 
záměrů zmíněných asistentek a diskuze o limitech a výhodách 
jejich výzkumných designů.
Ve středu jsme se věnovali analýze naměřených dat. Snímané ka-
nály jsme hodnotili jak statisticky, tak kvalitativně. Statistickou 
analýzu jsme prováděli pomocí SPSS. Data jsme interpretovali 
v souladu s našimi psychofyziologickými poznatky pod dohledem 
profesorky Isabel Brahona de Fonseca. Výsledky jsme porovnávali 
s dalšími výzkumy v této oblasti. Zejména jsme však kladli důraz 
na využití získaných poznatků v terapii (EEG biofeedback, EMG 
biofeedback aj.).
Ve čtvrtek jsme se zaměřili na výzkumy tamějších odborníků. 
Analyzovali jsme psychofyziologická data z jejich vlastních vý-
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zkumů, stejně jako nám byla představena jejich vlastní teoretic-
ká východiska. Následně jsme se setkali s proděkanem pro vědu 
a výzkum zdejší univerzity, Leonel Garcia-Marques, kterému jsme 
představili Univerzitu Palackého v Olomouci a také naše výzkum-
né projekty, kterými se aktuálně zabýváme. Proděkan vyjádřil zá-
jem o budoucí spolupráci na společných výzkumných projektech. 
Následovala zajímavá přednáška Joao Manuela Moreiry, ve které 
nás seznámil s moderními přístupy v oblasti psychologie osobnos-
ti, např. Conservation of resources theory, Theory of self-determi-
nation atd. V závěru proběhla diskuze, ve které byly diskutovány 
zejména možné aplikace zmíněných teorií pro terapii.
V pátek proběhla další diskuze nad naměřenými daty. Profesorka 
Isabel Brahona de Fonseca nám představila výsledky svého vý-
zkumu, který se věnuje evokovaným potenciálům a podprahovým 
emocionálním podnětům. Diskutovali jsme možnosti replikace je-
jího výzkumu v podmínkách našeho praktického pracoviště na 
katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Dalším dů-
ležitým tématem byla diskuze nad budoucí vzájemnou spoluprací 
na společném výzkumném tématu, kterou by bylo možné využít 
pro terapeutické účely. Následně Angela Vitória Casaca Botelho 
představila další oblast psychologie, kterou se na zdejší univer-
zitě významně zabývají, a to organizační a pracovní psychologií 
(přesněji individuálními inovacemi). V této souvislosti také dvě její 
studentky z doktorského studijního programu prezentovaly své 
výzkumné designy, o nichž jsme poté diskutovali.
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24  University of Malta, Faculty for Social 
Wellbeing, Department of Psychology, 
Msida, Malta

Účastník stáže
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
PhDr. Veronika Očenášková, Ph.D.
Mgr. Šárka Mošťková
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psy-
chologie

Termín stáže
26. 1.–2. 2. 2015

Popis činnosti pracoviště
Katedra psychologie na maltské univerzitě má poměrně krátkou, 
ale bohatou historii. Vznikla v roce 1988 v rámci Faculty of Arts,  
v roce 1992 se přesunula na Faculty of Education a v roce 2012 se 
stala součástí Faculty for Social Wellbeing. Kromě katedry psycho-
logie jsou na této fakultě ještě katedry rodinných studií, gendero-
vých studií, studií mládeže a komunit, poradenství, kriminologie, 
gerontologie, sociální práce a centrum pro studenty s postižením.
Vedoucím katedry psychologie je prof. Carmel Cefai. Pracoviště 
má 9 kmenových zaměstnanců a více externistů, kteří učí spe-
cializované předměty. Většina vyučujících studovala na maltské 
univerzitě a doktorská studia absolvovala na prestižních zahra-
ničních univerzitách, nejčastěji na University of London.
Katedra poskytuje výuku na více stupních:
 –  tříleté bakalářské studium (B.Psy., každoročně přijímá cca 70 

studentů)  
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 –  tzv. Higher Diploma in Psychology (jednoleté studium, 20 stu-
dentů)

 –  dvouoborové Bc. studium psychologie v kombinaci s předmě-
tem teologie nebo komunikace  (150 studentů)

 –  magisterské studium (M.Psy., každoročně 12 studentů).

V současné době je schvalován doktorský studijní program. Ka-
tedra spolupracuje s vládními institucemi i nevládními organiza-
cemi a se zahraničními odborníky z jiných univerzit.
Letos pořádá už 32. mezinárodní konferenci  "Psychology and the 
Arts", která se bude konat 24.–28. června 2015.

Výzkumné zaměření pracoviště
Katedra psychologie se zaměřuje primárně na výuku. Výzkum je 
soustředěn do další organizační jednotky – Centre for Resilien-
ce and Socio-Emotional Health (CRES). Ředitelem centra je také 
prof. Carmel Cefai. Centrum je v téže budově a na stejném podlaží 
jako katedra psychologie, takže pedagogické i výzkumné aktivi-
ty jsou těsně propojeny a jednotně koordinovány. Jak výuka, tak 
výzkum se zaměřují na mezilidské vztahy a duševní zdraví. Tato 
profilace patří v Evropě k méně zastoupeným, neboť v současné 
době převažuje spíše orientace na kognitivní psychologii, neuro-
psychologii, psychometrii atd.
CRES se podílí na místních vzdělávacích, klinických a sociálních 
aktivitách, hlavně však realizuje výzkum v rámci mezinárod-
ní spolupráce. V současné době se například podílí na projektu 
HOPE  (výzkum naděje) ve spolupráci s FF MU Brno. Dále probíhá 
spolupráce s Itálií, Irskem, Austrálií, Německem, Čínou aj. O čin-
nosti centra nás informovala kromě prof. Cefaie i jeho kolegyně, 
Natalie Galea, M. A. Zabývají se výzkumem individuální resilience 
u dětí a mladých lidí zejména v kontextu školy, výzkumem osobní 
pohody dětí, spánkovou deprivací u univerzitních studentů i uči-
telů. Výzkumy jsou většinou kvantitativní.
Předložily jsme vlastní návrh výzkumné spolupráce, a sice na kva-
litativní studii vztahu a komunikace mezi matkami a dcerami. 
Tento výzkum již u nás na katedře běží. Požádaly jsme o spoluprá-
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ci při sběru dat v rámci maltské populace. Spolupráci nám prof. 
Cefai ochotně přislíbil. Pomůže s distribucí odkazu na elektro-
nický formulář v anglickém jazyce, který již máme připraven. Při 
jednání na dalším pracovišti, na Department of Family Studies  
s prof. Angelou Abelou, byla odezva na náš návrh rovněž pozitivní. 
Prof. Abela uvedla, že je to téma jak pro katedru, tak pro ni osobně 
velmi zajímavé.

Výsledky odborné stáže (výsledky jednání, uskuteč-
něné aktivity apod.)
Hlavním výsledkem jednání s partnery z katedry psychologie  
a katedry rodinných studií (Faculty for Social Wellbeing, Univer-
sity of Malta) je:
1)  domluva na výzkumné spolupráci - téma "vztah a komunikace 

mezi matkami a dcerami", které patří k prioritním výzkumným 
tématům výzkumné oblasti vývojové psychologie a psychologie 
rodiny na naší katedře,

2)  domluva na podpisu bilaterální smlouvy ERASMUS +, umož-
ňující učitelskou mobilitu i mobilitu studentů.

Přínos stáže pro rozvoj osobnosti
Osobně nás nejvíce obohatilo navázání nových kontaktů se za-
hraničními kolegy, kteří se zabývají podobnými tématy (rodina, 
výzkum rodinného fungování, resilience aj.). Od těchto kontaktů 
se odvíjejí i mnohé další podněty, například získání nové odborné 
literatury do výuky, upozornění na letos konané konference v obo-
ru, na možnost publikovat články i monografie na University of 
Malta apod. Za velmi cennou považujeme započatou výzkumnou 
spolupráci na námi navržené a preferované téma.
Stáž na katedře psychologie Maltské univerzity by uvítali studenti 
a pedagogové zaměření na psychologii zdraví, vývojovou a sociální 
psychologii, psychologii rodiny, poradenskou psychologii a pozi-
tivní psychologii.
Exkluzivní je výzkum individuální resilience a osobní pohody 
(wellbeing) u dětí a mládeže v rámci CRES.
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Katedra psychologie má vlastní laboratoř, software na kvantitativ-
ní i kvalitativní metodologii atd.  
Zajímavé jsou peer programy zaměřené na zdravý životní styl, viz 
http://www.um.edu.mt/cres/students_for_healthy_living2.

Získané kontakty
prof. Carmel Cefai
Head of Department of Psychology and Director of Centre for Re-
silience and Socio-Emotional Health (CRES), Faculty for Social 
Wellbeing, University of Malta, carmel.cefai@um.edu.mt
prof. Angela Abela
Head of Department of Family Studies, Faculty for Social Wellbe-
ing, University of Malta, angela.abela@um.edu.mt

Průběh stáže, návrhy na další spolupráci, doporuče-
ní pro využití získaných poznatků v rámci domovské 
katedry a Univerzity Palackého, návrhy pro zapoje-
ní navštívené instituce do partnerské sítě, možnos-
ti spolupráce na výzkumných tématech, výměnných 
studijních pobytech apod.

27. 1. 2015: První informační schůzka na Department of Psy-
chology. Přijal nás vedoucí katedry prof. Carmel Cefai. Seznámil 
nás s historií a strukturou Faculty for Social Wellbeing,  také se 
současným uspořádáním a obsazením katedry psychologie. Vy-
světlil nám systém studia. Zajímavé je, že z katedry psychologie se 
vydělily samostatné malé, ale velmi specializované katedry (např. 
katedra kriminologie, rodinných studií atd. – viz bod B, popis čin-
nosti pracoviště). My (Sobotková, Očenášková, Mošťková) jsme 
rovněž představily naši univerzitu, fakultu a katedru a předaly 
propagační materiály v angličtině.  Bylo domluveno pokračování 
schůzky, abychom se seznámily s činností Centre for Resilience 
and Socio-Emotional Health (CRES).
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28. 1. 2015: Z výzkumného centra CRES se nám kromě prof. Cefa-
ie věnovala další výzkumnice, Natalie Galea, M. A. Seznámila nás 
s výzkumnými projekty, uvedla i mezinárodní spolupráci a pro nás 
zajímavé peer programy, které vedou studenti (viz bod B, Výzkumné 
zaměření pracoviště). Prof. Cefaiovi jsme s dr. Očenáškovou před-
stavily vlastní návrh výzkumné spolupráce, a sice kvalitativní stu-
dii vztahu a komunikace mezi matkami a dcerami. Požádaly jsme o 
spolupráci při sběru dat, kterou nám velmi ochotně přislíbil. Prof. 
Cefai nás dále upozornil na možnost publikovat v mezinárodním 
recenzovaném časopise International Journal of Emotional Educa-
tion a na možnost nabídnout centru monografii k on-line publika-
ci. Předpokladem je, že se bude týkat oblasti mezilidských vztahů, 
osobní pohody, resilience, témat z pozitivní psychologie apod.

29. 1. 2015: Jednání ohledně uzavření bilaterální smlouvy Eras-
mus+.  Tomuto jednání předcházela výměna několika e-mailů mezi 
mnou, prof. Cefaiem a dr. Grechem, který má na starosti agendu 
smluv. Prof. Cefai se věnoval podrobnému studiu našeho studijního 
programu, který jsme mu dodaly v angličtině. Ptal se rovněž na to, 
které předměty jsme schopni vyučovat v angličtině. Nabídku shle-
dal dostatečnou. Zaujaly ho některé předměty, které se u nich neu-
čí, například kyberpsychologie. Přivítal i fakt, že některé předměty 
jsou na obou univerzitách stejné nebo podobné, což je žádoucí pro 
uznání předmětů vyjíždějícím studentům. Zajímal se také o naši no-
vou psychologickou laboratoř, která by byla pro jejich studenty velmi 
atraktivní. Prof. Cefai ale nemá zájem o nabídku jiných předmětů na-
bízených na FF UP v angličtině, protože by to nebylo možné studen-
tům psychologie započítat do povinných 30 ECTS za semestr. Z naší 
strany je potřeba aktualizovat seznam předmětů vyučovaných naší 
katedrou v angličtině, specifikovat kredity jim přiřazené a zaslat co 
nejdříve maltské straně. Původní názor prof. Cefaie (obsažený v mai-
lové komunikaci před stáží) byl, že jsou ochotni uzavřít pouze dohodu 
o mobilitě učitelů. Jednání přineslo velký úspěch v tom smyslu, že 
prof. Cefai změnil názor a souhlasí i s podpisem studentské mobility. 
Další administrativní záležitosti předal koordinátorovi (Jake Grech).

30. 1. 2015: Na tento den bylo domluveno setkání s prof. Angelou 
Abelou, vedoucí katedry rodinných studií (Department of Family 
Studies). Seznámila nás s personálním složením katedry (kmeno-
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ví pracovníci pouze tři, kromě prof. Abely ještě Clarissa Sammut 
Scerri a Katya Degiovanni). Jejich výzkumy se týkají manželské-
ho konfliktu, rozvodů, pěstounské péče, rodin vedených jedním 
rodičem aj. Preferují smíšený výzkumný design (kvalitativní 
a  kvantitativní metodologie) a narativní analýzu při zpracová-
ní kvalitativních dat. Udržují mezinárodní spolupráci s Polskem, 
Norskem a Velkou Británií. Shodly jsme se na tom, že jak jejich, 
tak naše výzkumy rodiny jsou ukotveny ve stejném teoretickém 
zázemí - systémovém přístupu k rodině. Kromě výzkumů kated-
ra spolupracuje na různých  programech na podporu pozitivního 
rodičovství. Prof. Abela slíbila poslat kontakt na odborníka, který 
se u nich zabývá pěstounskou péčí. Upozornila nás také na svou 
novou publikaci Contemporary Issues in Family Studies. Velmi 
pozitivně hodnotila náš výzkumný záměr ohledně vztahu a ko-
munikace mezi matkami a dcerami. Bude jí zaslán link na elek-
tronickou podobu formuláře, který s ní bude konzultován, a poté 
začne sběr dat na Maltě. Nabídla i komunikaci přes Skype.
Dále jsme probraly možnost výměnných pobytů přes smlouvu 
Erasmus+ i s její katedrou. Prof. Abela hned telefonicky ověřila 
možnost podpisu smlouvy u koordinátora Erasmu a sdělila nám, 
že souhlasí, ale že je potřeba vyřídit další samostatnou smlouvu.

31. 1. a 1. 2. 2015: O víkendu jsme navštívily některé významné 
maltské kulturní památky, které nám byly ze strany kolegů do-
poručeny.

Návrhy na další spolupráci:
1)  Předpokládáme výzkumnou spolupráci s katedrou psychologie 

a katedrou rodinných studií. V první fázi bude probíhat sběr 
dat u maltské populace pro výzkum s pracovním názvem "Mat-
ky – dcery", který probíhá na naší katedře.

2)  Z budoucích stáží a výměnných pobytů budou mít užitek ze-
jména studenti a kolegové specializovaní na pozitivní psycho-
logii, konkrétně např. well-being a individuální resilienci u dětí 
a mládeže, dále orientovaní na psychologii rodiny, vývojovou, 
poradenskou, klinickou a sociální psychologii.
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Možnosti vyplývající ze stáže pro členy katedry:
1)  Nabídnuta možnost publikací článků v recenzovaném časopi-

se International Journal of Emotional Education. Vydává jej 
Centre for Resilience and Socio-Emotional Health ve spoluprá-
ci s European Network for Social and Emotional Competence. 
Je indexován v PsycINFO, DOAJ, DRJI, ProQuest, AEI, DAIJ.

2)  Nabídnuta možnost publikovat monografii on-line, podmínkou 
je podobné výzkumné zaměření, jako má Centre for Resilience 
and Socio-Emotional Health, které je vydavatelem.

3)  Bude podepsána bilaterální smlouva Erasmus+ umožňující 
studentskou a učitelskou mobilitu, s platností od akademické-
ho roku 2015/2016.

4)  Existuje možnost zúčastnit se mezinárodních konferencí: "Psy-
chology and the Arts" v červnu 2015 na Maltě, v červenci pak 
konference organizované ENSEC (The European Network for 
Social and Emotional Competence) na téma "Social Emotional 
Learning and Culture" v Lisabonu.

Úkol vyplývající ze stáže:
Členové katedry psychologie FF UP, kteří nabídli výuku svých 
předmětů v angličtině, mohou zcela reálně očekávat příjezd malt-
ských studentů na UP v rámci programu ERASMUS+. Výuku je 
potřeba detailně připravit. Vhodné bude rozšířit i nabídku před-
mětů vyučovaných v angličtině.
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Stáže byly realizovány v rámci Projektu TERA – rozvoj spolupráce 
a výměny zkušeností mezi studenty, pracovníky Univerzity Palac-
kého v Olomouci a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v ob-
lasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a ta-
nečně-pohybové terapie, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0005. 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.
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