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Adamkovič Matúš et al. 
 

Stres ako moderátor vzťahu príjmu domácnosti a subjektívneho 
hodnotenia SES. 

Balážová  Miroslava;  
Popelková Marta 

Faktorová štruktúra komponentov školskej subjektívnej pohody 
adolescentov. 

Blatný Marek 
Osobnostní prediktory generativity v kontextu Cloningerova 
modelu osobnosti. 

Bobková Marcela; 
Kvitkovská Simona 

Pozitívny a negatívny afekt ako dôsledok hodnotenia cieľového 
pokroku a jeho vplyv na vynakladané úsilie. 

Boleková Veronika 
Štýly humoru a osobná pohoda slovenských a španielskych 
vysokoškolákov. 

Bozogáňová Miroslava; 
Ivan Ondrej 

Pracovná spokojnosť ako mediátor konfliktu práca-rodina a 
fluktuačných tendencií u kvalifikovaných zamestnancov vo 
výrobnom priemysle. 

Burič Roman; Šrol Jakub Intuitívna detekcia konfliktu pri sylogistickom usudzovaní. 

Dudeková; Adamus 
Psychologické charakteristiky postojov k riziku a stratám u žien a 
mužov 

Frankovský Miroslav et al. 
Posudzovanie prejavov manipulatívneho správania pôvodnou 
metodikou VYSEDI. 

Gombošová Alexandra;  
Marman Peter 

Rozdiely v počte sexuálnych partnerov medzi užívateľmi a 
neužívateľmi marihuany. 

Chlebcová Veronika Podpora v živote pacientok po liečbe rakoviny prsníka. 

Ivanova Ana Psycho-lexical taxonomy of Lithuanian language. 

Jančiarová Mária; Popelková Mata Inteligencia u detí s ADHD. 

Kačmárová Monika;  
Drabiščáková Jana 

Tendencie k prosociálnemu správaniu adolescentov vzhľadom k 
súrodeneckým konšteláciám, počtu súrodencov a rodu. 

Kapová et al. 
Vnímanie vlastnej psychologickej gramotnosti a osobnej 
profesionálnej účinnosti (self-efficacy) pedagógmi v 
sekundárnom vzdelávaní. 

Kohút Michal et al. Odlišné fungovanie položiek v BFI-2 podľa typu bydliska. 

Kohútová Veronika Školská úspešnosť a zmysel života u slovenských študentov. 

Kropáčová Sylvie 
Tanečně-pohybová intervence jako terapie kognitivních funkcí u 
seniorů – preliminární výsledky. 

Kupka Martin  et al. 
Technika omezené zevní stimulace (Terapie tmou) – 
katamnestická studie. 

Lorincová Tatiana;  
Tomková Anna 

Predikcia vybraných osobnostných charakteristík v kontexte 
potenciálu pre prácu so zákazníkom. 

Martinčeková Lucia et al. 
Kvalitatívna analýza prežívania prechodu zo zamestania na 
dôchodok. 

Martinek Landová Lucie Stále chceme bít své děti? 

Mičková Zuzana 
Vzťah rodinných faktorov, alkoholového správania, fajčenia a 
symptomatológie somatických problémov adolescentov. 

Millová  Katarína; Blatný Marek Osobnostní charakteristiky mladých lidí ve vývojové tranzici 

Petrjánošová Magdaléna;  
Blažeková Kristína 

Sú slovenskí mladí ľudia občiansky aktívni online? Mapovanie 
terénu. 

Rojková Zuzana 
Nárazové pitie u adolescentov: protektívne a rizikové faktory 
(SAHA). 

Sobotková Eva et al. 
Využitie dynamického testovania pri riešení úloh čitateľskej 
gramotnosti PISA – pilotná štúdia. 

Teličák Peter Vzťah medzi strachom zo smrti, zmyslom života a religiozitou. 
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Václaviková Ivana et al. 
Prosociálne presvedčenia ako významný protektívny faktor 
antisociálneho správania u adolescentných chlapcov a dievčat. 

Vildová Lenka 
Psychosociální prediktory pooperační adaptace pacientů s 
kardiovaskulárním onemocněním a jejich přidaná hodnota ve 
stratifikaci perioperačního rizika - úvodní informace o projektu 

 


