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Mezinárodní konference 

Psychologické aspekty pomáhání: 

Psychologie a její kontexty 9.-10.11.2021 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

rádi bychom vás pozvali na aktivní účast na 4. ročníku konference Psychologické aspekty 

pomáhání. Konference propojuje akademickou sféru s pohledy z praxe. Letošní ročník 

přinese následující sekce: 

 

1. Akademická sekce: Akutální výzkumná témata a výzvy současné 

psychologie 

2. COVID: psychologické a sociální dopady pandemie 

3. Sekce psychoterapie a klinické psychologie: účinné faktory vs. limity 

psychoterapie 

4. Aktuální výzvy psychologie ve školství: kompetence, diagnostika, 

intervence 

 

 

 

Těšíme se na viděnou v Ostravě! 

Organizační výbor konference 

Příspěvky na konferenci vítáme ve formě: 

- Ústní prezentace 

- Poster 

- Workshop 

-  
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Důležité termíny konference 

• Termín pro registraci aktivních účastníků do 10. října 2021, 23.59 hod. 

• Termín pro snížený registrační poplatek (early bird) je do data registrace 
15. září 2021, 23:59 

• Pasivní účast je možná do naplnění kapacity konference. 

• Odevzdání příspěvku do sborníku e-mailem nejpozději do 30. listopadu 2021, 23:59 

 

Prezentace příspěvků – ústní sdělení, workshopy 

• Délka ústních prezentací a prostor pro diskusi budou upřesněny na základě množství 
registrovaných účastníků a otevřených tematických bloků, pohybovat se bude mezi 
20 – 30 minutami včetně diskuse. 

• Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. K dispozici bude 
dataprojektor, audio systém a počítač s MS PowerPoint. 

• V případě zájmu o uspořádání workshopu (interaktivní forma prezentace účastníkům) 
prosím specifikujte kromě názvu a anotace (700 – 1400 znaků) také požadavky 
na techniku, délku trvání workshopu, velikost místnosti a maximální počet účastníků. 

Prezentace příspěvků – postery 

• Postery musí být vyvěšeny v první den konání konference.  Informace o termínu 
konání této sekce budou upřesněny na webových stránkách konference. 

Pokyny pro příspěvky do sborníku 

• Prezentované a pozitivně recenzované příspěvky budou zařazeny do Sborníku 
konference nebo speciálního čísla časopisu Psychologie a její kontexty. 

• Pokyny pro autory příspěvku do sborníku jsou k dispozici na webových stránkách 
konference  

Dotazy a informace: 

Email: konferencepomahani@osu.cz; tel. +420 553 46 1951 

https://konferencepomahani.osu.cz. 
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