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Anotácia: 
Rozvoj psychológie súvisí s rozvíjaním poznatkov o bytostných antropologických charakteristikách 
človeka. Cieľom projektu je rozpracovanie tém integrálnej psychologickej antropológie cez analýzu 
vzťahových väzieb a obrazu o človeku v dimenzionálnej perspektíve. Projekt využíva kvalitatívnu i 
kvantitatívnu metodológiu a metódy  psychodynamické i noodynamické. Výskumný dizajn prvej etapy 
má charakter pilotáží a idiografického prístupu. V druhej etape je prioritou samotný  výskum, 
mapujúci úroveň rozvoja vzťahovej väzby v dimenzionálnej perspektíve a v súčinnosti s osobnostnými 
charakteristikami, symptomatologickým skóre, sebaobrazom, noetickými kvalitami a 
environmentálnymi dispozíciami osobnosti. Spracovanie dát využíva komparačnú, korelačnú, 
multivariačnú a viacnásobnú regresnú analýzu.  Prínosom projektu je rozpracovanie pôvodných 
teoretických konceptov,  výskumne overovaných modelov a praktické výstupy (intervenčné programy,  
psychodiagnostické metodiky, obohatenie metód psychoterapeutickej praxe). 

The project summary 
The development of psychology is related to development of knowledge about basic anthropologic 
features of a person. The goal of the project is to elaborate the topics of integral psychological 
anthropology through the analysis of attachments and image of a man in dimensional perspective.  The 
project uses qualitative and quantitative methodology and psychodynamic and noodynamic methods. 
The research design of the first period is based on pilot studies and idiographic approach. In the 
second period, the priority is the research itself, which is mapping the level of attachment development 
in dimensional perspective together with personality characteristics, score of symptomatology, noetic 
qualities and environmental dispositions of personality. The data analysis uses comparative, 
correlation, multivariate and hierarchical regression analysis. The main project benefit is elaboration 
of original theoretical concepts, research verification of the models, and applied outcomes 
(intervention programs etc.) 
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