
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci

PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI

aneb

CESTY KE SPORTOVNÍMU ÚSPĚCHU

Termín konání: 26. – 27. 11. 2010

Místo konání: Katedra psychologie FF UK v Praze, Celetná 20, Praha 1

Cíl konference: výměna zkušeností a znalostí, které přispívají k efektivní práci sportovního 
psychologa se sportovci a trenéry; představení výsledků nejrůznějších 
výzkumů a jejich praktických přesahů do praxe; přiblížení oblasti psychologie 
sportu studentům psychologie

Je určena: sportovní psychologové, psychologové příbuzných oborů, studenti 
psychologie či tělesné výchovy a sportu, sportovní trenéři mládeže i dospělých

Program: bude aktualizován podle návrhů účastníků konference; v současné době svou 
aktivní účast přislíbili následující odborníci:

Mgr. Veronika Baláková (člen APS, Katedra psychologie FF UK v Praze)

PhDr. Tomáš Gurský (TOP-FIT, předseda Společnosti sportovní psychologie 
na Slovensku, člen FAST)

Doc. PhDr. Běla Hátlová, PhD. (předsedkyně APS, UJEP Ústí n/Labem)

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. (člen APS, rektor VŠTVS)

Ross Hall (Senior Lecturer University of Glamorgan Cardiff, člen BASES)

Katedra psychologie
FF UK v Praze

Asociace psychologů sportu
České republiky



Program bude realizován formou přednášek, diskusí či posterů a bude časově 
rozložen následovně a postupně doplněn:

Pá 26. 11. 2010 12.30 – 17.00

So 27. 11 . 2010 9.30 – 15.00 (16.00)

Výzva pro Vás: 1.V případě zájmu zašlete nejpozději do 30. 9. 2010 vyplněnou 
elektronickou přihlášku, kterou naleznete na webu katedry psychologie FF 
(http://psychologie.ff.cuni.cz) – stačí kliknout na upoutávku v horní části 
hlavní strany.

POZOR! Počet účastníků je omezen!

2. Jestliže chcete aktivně vystoupit ve formě PŘEDNÁŠKY či POSTERU 
(poster bude „pouze“ vystaven po dobu konference), pošlete spolu 
s přihláškou celý Váš příspěvek také nejpozději do 30. 9. 2010. Informace 
o formátu příspěvku naleznete v přiloženém souboru či na webových 
stránkách katedry v sekci Akce (http://psychologie.ff.cuni.cz)

V případě aktivní účasti ve formě PŘEDNÁŠKY (nevztahuje se pro POSTERY) nebude vyžadována úhrada 
konferenčního poplatku.

Veškeré přihlášené příspěvky budou před zařazením do programu recenzovány.
Pokud příspěvek nebude vybrán, bude vyžadován konferenční poplatek na místě konference.

Každý účastník konference obdrží sborník příspěvků (PŘEDNÁŠKY i POSTERY) na CD, proto, 
prosím, respektujte výše uvedené termíny.

Konferenční poplatek: 350,- (200,- studenti) – pošlete společně s závaznou přihláškou na níže 
uvedený účet FF UK

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA
Katedra psychologie, Náměstí Jana Palacha2, 116 38, Praha 1
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, Staroměstské nám. 24
Číslo účtu: 85631011/0100
Variabilní symbol: 850232
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Ubytování: nezajišťujeme



Veškeré další informace o konferenci budou přihlášeným účastníkům průběžně sdělovány a současně 
uváděny na webových stránkách katedry v sekci Akce (http://psychologie.ff.cuni.cz).

Za organizační výbor a odbornou garanci akce se na setkání těší

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (proděkanka FF UK)
PhDr. Václav Mertin (vedoucí katedry psychologie FF UK)
Doc. PhDr. Běla Hátlová, PhD. (předsedkyně Asociace psychologů sportu České republiky)
Mgr. Veronika Baláková (organizátor konference)
Inka Dvořáková (organizátor konference)


