Program konference Psychologie práce a organizace 2021/
Work and organizational psychology 2021 ‐ conference programme
Čtvrtek/Thursday 13.5.2021
Registrace možná od 8:15 zde/ Registration possible from 8:15 here: https://cesnet.zoom.us/j/96351690082
Prosím navštivte tento odkaz alespoň jednou pro potvrzení Vaší účasti. Registrace bude otevřena po celou dobu konání programu a slouží jako kontaktní místo pro dotazy. / Please visit
the registration room at leaste once during the conference to confirm your participation. The registration stays open during the whole conference programme and serves as a contact
point for resolving questions.

Čas/Time:

9:00‐9:30

9:30‐10:05

10:05‐10:15
10:15‐11:25

Místnost 1/Room 1
Auditorium maximum

Místnost 2/Room 2
Lectorium

Místnost 3/Room 3
Laboratory

Konferenční místnosti budou zpřístupněny po oba dny konference 15 minut před zahájením programu.
Rooms will be open 15 minutes before the start of the programme each day.
Tato místnost slouží jako
Uvítání na konferenci/ Conference
prostor pro neformální
opening (CZ, EN):
setkávání a diskuzi mezi
Moderator: M. Seitl
účastníky. Neváhejte se s
kolegy domluvit na setkání
PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
zde. Místnost bude
‐ za programový a organizační výbor
otevřena po celou dobu
prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D.
konání konference.
‐ for the programme and
/
organisational committee
This room serves as a space
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
for informal meetings
‐ děkan Filozofické fakulty/ Dean of
among the participants. Do
the Faculty of Arts
not hesitate and invite your
colleagues here to chat.
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
The room will be open
‐vedoucí katedry psychologie/
during the whole
head of the Department of
conference programme.
psychology
Zvaná přednáška/Keynote talk
Moderator: K. Kafetsios
Prof. Astrid Schütz
Narcissism and leadership (EN)
PŘESTÁVKA/BREAK
Zvané přednášky/Keynote talks
Moderator: M. Seitl
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Kariéra a vek: generačné odlišnosti a
ich dôsledky (SK)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Leadership po roce 2020: Staré limity
a nové trendy (CZ)

11:25‐12:25
12:25‐13:35

13:35‐13:45
13:45‐14:45

Diskuzní místnost
Ponorka/ Breakout room
Submarine

OBĚD/LUNCH
Zvané přednášky/Keynote talks
Moderator: K. Kafetsios
Prof. Shlomo Hareli
Emotions as a source of social
information – Social and
Organizational Implications (EN)
Prof. Willibald Ruch
Character strength and the good
(work) life (EN)
Přednášky/Papers
Moderator: D. Fedáková
Branislav Uhrecký
Zvládanie únavy v profesii
zdravotníckych záchranárov (SK)
Jitka Gurňáková
Špecifické zdroje stresu a potreby
pracovníkov záchrannej zdravotnej
služby v období 1. vlny pandémie
COVID‐19 na Slovensku (SK)
Simona Ďurbisová, Jozef Bavoľár
Akčná kríza a proces rozhodovania
(SK)

PŘESTÁVKA/BREAK
Přednášky/Papers
Workshop (CZ)
Moderator: K. Seitlová
Aleš Gregar, Ivana Pejřová,
Jana Matošková
Vliv konceptu Smart Factory na firemní
kulturu (CZ)
Veronika Kurečková,
Ludmila Dudášová, Martin Vaculík, Jakub
Petr Zámečník,
Procházka
Darina Havlíčková
‐
Rehabilitační programy pro
Jak pečovat o svůj čtyřlístek: Metody
řidiče – ukázka terapeutické
rozvoje psychologického kapitálu nejen u
práce
pracovníků (CZ)
Lucie Jeníčková, Radka Hájková, Ondřej
Glaser, Roman Procházka
Praktické využití behaviorálních metod při
zaškolování zaměstnanců (SK)

Diskuzní místnost
Mahler/ Breakout
room Mahler

Tato místnost slouží
jako prostor pro
neformální setkávání a
diskuzi mezi účastníky.
Neváhejte se s kolegy
domluvit na setkání
zde. Místnost bude
otevřena po celou
dobu konání
konference.
/
This room serves as a
space for informal
meetings among the
participants. Do not
hesitate and invite
your colleagues here to
chat. The room will be
open during the whole
conference
programme.

Čas/Time:
14:45‐15:00
15:00‐16:00

Místnost 1/Room 1
Auditorium maximum

Místnost 2/Room 2
Lectorium

Místnost 3/Room 3
Laboratory

Diskuzní místnost
Ponorka/ Breakout room
Submarine

PŘESTÁVKA/BREAK
Postery/Posters
Workshop (CZ)
Moderator: F. Sulejmanov
Marina Schefer, Tammo Straatmann, Lena
Lemm, Karsten Mueller
Handling Employee Shock Events – A
Vignette Study on the Sensitivity of
Organizational Responses (EN)
Ivana Piterová
Vzťah hostilného sexizmu na pracovisku s
presvedčeniami mužov a podporou
rodovej rovnosti (SK)
Katarína Greškovičová,
Petra Hypšová,
Martin Seitl
Jakub Rajčáni, Marcel Martončik, Nikoleta Tankošová, Lucia Hrubá
‐
Pavol Kačmár
Attachment v dospelosti a na pracovisku:
‐
Obličejová emoční exprese a
analýza vzťahov a predikcií (SK)
P > .05 alebo čo s nesignifikantnými Michal Kentoš, Mária Ďurkovská,
termovizní snímání při
výsledkami
detekci úmyslného
Anna Kalistová
zkreslování
informací
Vnímanie spravodlivosti pri prijímaní

Workshop (SK)

zamestnancov v Českej republike a na
Slovensku (SK)
Tatiana Pethö, Miroslava Bozogáňová
Socio‐ demografické a psychologické
charakteristiky nezamestnaných v
podmienkach SR (SK)
Miroslava Bozogáňová, Tatiana Pethö
Vnímaný efekt migrácie, pracovný status a
rôzne typy prichádzajúcich migrantov (SK)
16:00‐16:15
16:15‐17:15

Kulatý stůl/Round table

Lukáš Bakoš
‐
Remote leadership

PŘESTÁVKA/BREAK
Postery/Posters
Workshop (CZ)
Workshop (EN)
Moderator: F. Sulejmanov
Martin Sedlár
Pracovné stresory a pracovná spokojnosť u
členov posádok záchrannej zdravotnej
služby na Slovensku (SK)
Alexander Loziak, Denisa Fedáková
Porovnanie pracovného stresu učiteliek/
učiteľov základných škôl v roku 2018 a v
roku 2020, v priebehu uzatvorenia škôl
Lucie Viktorová
Anton Pashkevich
spôsobeného pandémiou (SK)
‐
‐
Katarína Baňasová, Martina Koleňová
Výzkum interakce světla a
Eyetracker in traffic domain
Pracovná identita a sebahodnotenie
člověka: Co lze dělat (nejen) v
research
adolescentov (SK)
naší laboratoři
Ivana Šípová, Radvan Bahbouh,
Martin Máčel
Jsou studenti psychologie emočně
inteligentnější? (CZ)
Miriama Hudáková, Barbora Kuviková
Akceptácia zmeny vo vzťahu k
osobnostným vlastnostiam u dospelých
(SK)

Diskuzní místnost
Mahler/ Breakout
room Mahler

Pátek/Friday 14.5.2021
Registrace možná od 8:15 zde/ Registration possible from 8:15 here: https://cesnet.zoom.us/j/98587291806
Prosím navštivte tento odkaz alespoň jednou, kvůli potvrzení Vaší účasti. Registrace bude otevřena po celou dobu konání programu a slouží jako kontaktní místo pro dotazy. / Please
visit the registration room at leaste once during the conference to confirm your participation. The registration stays open during the whole conference programme and serves as a
contact point for resolving questions.
Čas/Time:

9:00‐9:40

9:40‐10:00
10:00‐11:10

11:10‐12:10
12:10‐13:10

Místnost 1/Room 1
Auditorium maximum

Místnost 2/Room 2
Lectorium

Místnost 3/Room 3
Laboratory

Konferenční místnosti budou zpřístupněny po oba dny konference 15 minut před zahájením programu.
Rooms will be open 15 minutes before the start of the programme each day.
Tato místnost slouží jako
Zvaná přednáška/Keynote talk
Přednášky/Papers
Přednášky/Papers
prostor pro neformální
Moderator: K. Seitlová
Moderator: M. Niederlová
Moderator: M. Šucha
setkávání a diskuzi mezi
Anton Pashkevich,
účastníky. Neváhejte se s
Denisa Fedáková, Alexander Loziak
Matúš Šucha
kolegy domluvit na setkání
Analysis of the drivers’
zde. Místnost bude
behaviour in the K&F zone at
doc. Mgr. Elena Lisá, Ph.D.
Učiteľská profesia počas COVID‐19
otevřena po celou dobu
‐
lockdown‐u: telepráca a online vyučovanie the International Airport
konání konference.
Krakow‐Balice by using an eye‐
Ktoré soft zručnosti pre
(SK)
/
tracking technique (EN)
zamestnateľnosť absolventov
This room serves as a space
zamestnávatelia vyhľadávajú a ako Róbert Hanák
Szymon Ściga
for informal meetings
môže pomôcť psychológia (SK)
Absence of measurement tools
Behavior of passengers using
investigating attitudes towards university the parking lots at Katowice among the participants. Do
not hesitate and invite your
study of Information Technologies (IT) ‐
International Airport in
colleagues here to chat.
theoretical review (EN)
Pyrzowice (EN)
The room will be open
PŘESTÁVKA/BREAK
during the whole
Zvané přednášky/Keynote talks
conference programme.
Moderator: L. Viktorová
Prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D.
Attachment orientations in leader‐
follower interaction (EN)
Doc. Zvonimir Galic
What makes a good boss? New
methods for identifying
organizational leaders (EN)
OBĚD/LUNCH
Přednášky/Papers
Kulatý stůl/Round table
Workshop (CZ)
Moderator: M. Šucha
Jacek Bartusiak
Analysis of drivers' behaviour
in a long roadwork zone
based on Naturalistic Driving
Study: differences between
Poland and the Czech
Republic (EN)
Mariusz Soboń
Tomáš Krám
‐
Outplacement – propouštěcí
pohovory

Vladimír Koša
‐
Zmeny vo vzdelávaní a rozvoji v kontexte
COVID‐19

Analysis of drivers’ behaviour
based on visual information
supported by in‐vehicle
parameters: pilot study in
Krakow (EN)
Ivana Tomanová Čergeťová,
Michaela Jánošová
Povolanie profesionálny vodič
v kontexte kognitívneho
výkonu, agresívneho
správania a tendencie
riskovať (SK)

13:10‐13:20
13:20‐14:20

14:20‐14:30

Diskuzní místnost
Ponorka/ Breakout room
Submarine

PŘESTÁVKA/BREAK
Přednášky/Papers
Kulatý stůl/Round table
Moderator: A. Gregar
Evelin Lelkesová, Elena Lisá
Meranie vzťahovej väzby na
pracovisku: dotazníky AAW a WASQ v
slovenskom preklade (SK)
Radvan Bahbouh, Eva Höschlová
Zuzana Karpinská, Denisa Kmecová
Souvislost hodnocení týmové
‐
komunikace a týmového výkonu
Koučink v práci HR manažera
pohledem jednotlivců (CZ)
Slavka Silberg, Luděk Stehlík,
Rastislav Duriš
Rozdiely vo vnímaní tímovej
efektivity a ich vzťah k organizačnej
agilite a pracovnej spokojnosti (SK)
Zakončení konference a vyhlášení
výsledků posterové soutěže./
Closing of the conference and
announcement of the results of the
poster competition

Workshop (EN)

Filip Sulejmanov
‐
Humor in the workplace: An
introduction to Paul
McGhee’s 7 humor habits
program

Diskuzní místnost
Mahler/ Breakout
room Mahler

Tato místnost slouží
jako prostor pro
neformální setkávání a
diskuzi mezi účastníky.
Neváhejte se s kolegy
domluvit na setkání
zde. Místnost bude
otevřena po celou
dobu konání
konference.
/
This room serves as a
space for informal
meetings among the
participants. Do not
hesitate and invite
your colleagues here to
chat. The room will be
open during the whole
conference
programme.

