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Dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu doktorandov, v rámci ktorej sa chceme 

podeliť o teoretické, metodologické a aplikačné poznatky v jednotlivých oblastiach výskumu. 

Touto cestou chceme nadviazať na kontinuitu predchádzajúcich ročníkov doktorandských 

konferencii na našej fakulte. Cieľom konferencie je zdieľanie aktuálnych výskumných zámerov 

doktorandov, ako i možnosť diskutovať a polemizovať nad ďalšími možnosťami rozvoja vedy 

a výskumu.  

Termín a miesto konania 

Konferencia doktorandov sa bude konať dňa 9. marca 2022 online prostredníctvom aplikácie 

MsTeams 

 

Program konferencie 

 

  9:30 Otvorenie konferencie  

  

  9:40 doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.: „Ako efektívne duševne pracovať s využitím 

poznatkov súčasnej kognitívnej neuropsychológie.“ 

 

10:15 Mgr. Beáta Košťálová (SAIA, n. o): Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí.   

 

10:30 Mgr. Roman Burič: Je kognitívna reflexia skutočne reflexiou? Zmena odpovede v teste 

kognitívnej reflexie ako alternatívny spôsob merania analytického myslenia. 

10:50 Mgr. Filip Jendrol: Vzťah vnútornej reči a riešenia vhľadových problémov. 

11:10 Mgr. Barbora Kazičková: Exekutívne a receptívne poruchy reči zapríčinené 

neurologickým poškodením mozgu 

11:30 Mgr. Monika Rubalová: Hodnotenie atraktivity tvárí na fotografiách pri 

medzikultúrnom porovnaní - zameranie na úsmev a líčenie  

11:50   Mgr. Vladimír Filipovič: Psychické dôsledky poruchy internetového hrania v kontexte  

mentálneho zdravia adolescentov. 

 

 

12:10 prestávka 

 

12:20 Mgr. Daša Ryšavá: Zmeny v reprodukčnom správaní a intervencie štátu pre 

stabilizáciu pôrodnosti. 

12:40 PhDr. Karin Štrofová: Rodové stereotypy a mýty v rannom detstve – poznatky z 

empirických výskumov. 

13:00 Mgr. Eva Hasalová: Oblečená identita. Vlastenecké tendencie na príklade ženského 

odievania v 19. storočí. 

 

13:20  prestávka 

 

 



 

13:30 Mgr. Adrián Kobetič: Niekoľko poznámok k funkciám Trónu milosti z Polomy. 

13:50  Mgr. Adam Korcsmáros: Poznámky k potenciálnym metódam reflexie kontextuálnych  

prístupov v architektonickej tvorbe a architektonickom myslení v rokoch 1950 až 1989 

14:10  Mgr. Katarína Orviská: Socha sv. Martina v Dóme sv. Martina v Bratislave v kontexte 

kultu sv. Martina. 

14:30 Mgr. Andrea Smitková: Portréty príslušníkov rodu Zay zo 17. a 18. storočia z 

niekdajšieho rodového kaštieľa v Uhrovci. Príspevok k provenienčnému a atribučnému 

výskumu zbierkového fondu SNM-Múzea Bojnice.   

15.00 Záver konferencie 

 

Vedecký a organizačný výbor konferencie:  

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik  

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. 

PhDr. Mária Dědová, PhD. 


