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EDITORIAL ŠESTÉHO ČÍSLA
21. červen 2015
HYNEK CÍGLER1, DANA JUHOVÁ1, LUBOŠ BRABENEC1

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
kdyby Testfórum vycházelo v tištěné podobě, drželi byste dnes v rukou jeho šesté číslo.
Je tomu právě pět let, co vyšlo číslo první, a dva a čtvrt roku od čísla druhého. Za tímto
zhruba 600%2 nárůstem publikační frekvence stojí podpora z evropských fondů OPVK3,
o jejichž přispění svědčí loga v závěru většiny článků i v patičce internetových stránek.
Celkem díky nim vzniklo 47 příspěvků, z toho 13 odborných, 12 diskuzních článků a 17
recenzí testů.
Projekty financovaly činnost redakce, odměny některým autorům recenzí i vyžádaných
příspěvků, vznik Diagnostické kalkulačky (viz níže) a celkově rozhýbaly Testfórum
k životu. Toto číslo je však poslední, které bylo z peněz EU podpořeno, a další podobný
grant je v nedohlednu. Je velmi pravděpodobné, že dál je to už na nás, na psycholozích,
kterým není lhostejný stav psychologické diagnostiky v České republice. Tímto chceme
vyjádřit odhodlání redakce časopisu pokračovat v činnosti i bez finanční podpory –
chceme i nadále zachovat originální český (a slovenský) časopis, který se věnuje
exkluzivně psychometrickým a psychodiagnostickým tématům, recenzuje psychologické
testy a vůbec pokrývá oblasti v ostatních odborných časopisech chybějící.
Kvalitní časopis však potřebuje i kvalitní obsah. Proto vás, naše čtenáře, vybízíme
k autorské činnosti. V první řadě hledáme dobrovolníky-recenzenty psychologických
testů. Chcete-li se zapojit, napište nám na e-mail redakce@testforum.cz. Domluvíme se
podle vašich zájmů, představ a možností, nabídneme vám a případně i zapůjčíme
některou z požadovaných metod4. Zároveň i nadále uvítáme jakýkoliv příspěvek na téma
vývoje, ověřování či adaptace psychologických metod, stejně jako články o psychologické
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, 602 00, Brno
Tolik stran frekvence publikování. Zajímají-li vás aktuální statistiky čtenosti, pokračujte na
http://testforum.cz/dokumenty/statistika201506.pdf.
3 Konkrétně děkujeme projektům SOVA-21 – Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání
pro 21. století, CZ.1.07/2.2.00/28.0225, a INZA – Inovací bakalářských studijních programů k lepší
zaměstnatelnosti, CZ.1.07/2.2.00/28.0238. Více informací:
http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/pages/view/o-projektu.
4 Seznam testů k zapůjčení z kabinetu diagnostických metod katedry psychologie FSS MU, je dostupný na
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnG0kDRuizXgdGhXdWZ2ZzZwMGw3dEVsWHM4ejlu
Y3c&usp=sharing. Přehled dosud recenzovaných testů je zde:
http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/pages/view/recenze.
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diagnostice – a to jak obecné, tak i specifické ve vztahu ke konkrétním oblastem
testování. V současnosti navíc usilovně pracujeme na zařazení do seznamu
recenzovaných neimpaktovaných časopisů a během krátké doby bude našim článkům
přidělen i DOI identifikátor, který (snad) otevře cestu i do mezinárodních databází. Při
splnění těchto cílů budete vy, případní autoři, kromě pocitu dobré práce odměněni
i „zářezem“ ve vašem akademickém životopise.
Příští číslo vyjde v listopadu 2015 a o obsah ještě nebude nouze, číslo bude koncipováno
jako monotematické a naplní jej příspěvky z Konference Psychologická diagnostika Brno
2015. Pak už to ale bude jen na nás.

Tímto jsme se nicméně dostali od ideových záležitostí k praktickým. Srdečně vás
jménem organizačního výboru zveme do Brna v termínu 22.–23. října 2015, kdy se bude
konat další ročník této bienální konference zaměřené na aktuální praktické otázky
psychologické diagnostiky a testování5. Chceme diskutovat implementaci a začlenění
prvků, které jsou již nějakou dobu známé, ale v naší psychodiagnostické praxi a teorii
nepříliš zaběhnuté. Přivítáme příspěvky představující nové tuzemské diagnostické
postupy, aplikace, metody a testy. Nechceme ale zapomenout ani na osoby, které s
těmito nástroji pracují, tedy psychology a další odborníky – jejich vzdělání, kvalifikaci či
supervizi. Chceme se bavit i o tvůrcích testů, klientech a především o vzájemné interakci
všech těchto skupin. Chceme diskutovat o psychodiagnostice „tady a teď”. Na rozdíl od
předchozích let bude součástí navíc několik praktických prekonferenčních workshopů,
které se budou pořádat 21. října. Zájemce odkazujeme na konferenční internetové
stránky http://psychodiagnostika.fss.muni.cz – uzávěrka pro aktivní účast byla
prodloužena do 31. srpna!

Jednou z našich osobních palčivých otázek jsou nicméně dosud nevydané sborníky
z předchozích ročníků této konference. Jménem minulých organizátorů se velmi
omlouváme – sborník z prvního ročníku je dle našich informací připraven k vydání.
Sborník z minulého čísla vydán nebude, namísto toho jsou však alespoň některé
příspěvky součástí tohoto čísla Testfóra. Spolueditory jsou proto Dana Juhová a Luboš
Brabenec, kteří zajistili celý recenzní proces a tvorbu posudků. Celkem šlo o pět
příspěvků: Možné souvislosti mezi blízkými vztahy vysokoškolských studentů, vnímáním
stresu a používáním copingových strategií (M. Roďanová a L. Lacinová), Skrátená verzia
Škály reziliencie – psychometrická analýza prostredníctvom IRT (M. Hajdúk,
B. Mesárošová a A. Heretik), Metóda vývinovej diagnostiky: Skríning psychomotorického
vývinu S-PMV (B. Váryová, O. Matušková, A. Heretik a M. Hajdúk), Hodnotové preferencie
adolescentov vo vzťahu k užívaniu kanabinoidov (V. Gatial, M. Čerešník a E. Žovinec)
5

Pořádají Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve
spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Katedrou psychologie Filozofické fakulty MU a Katedrou
psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
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a konečně Fonematické deficity u slovenských študentov sekundárneho vzdelávania
s dyslexiou a tvorba novej testovej batérie ČÍ(s)TA (E. Žovinec, V. Gatial a M. Čerešník).
Kromě těchto pěti konferenčních článků je však aktuální číslo Testfóra plné i dalšího
obsahu. Jmenujme v první řadě příspěvek Lenky Lacinové Citová vazba v partnerských
vztazích: Current Relationship Interview, které představuje metodu CRI českému čtenáři.
Ta má výzkumné i praktické využití a článek tak může být zajímavý i pro terapeuticky
laděné čtenáře, který by potenciálně mohla přinést užitečné informace při jejich práci.
Po vydání tohoto editorialu pak vyjdou ještě další články – nechejme se však překvapit.
A stejně jako v předchozích číslech bude i tentokrát součástí obsahu i několik recenzí
psychologických testů. Dvě paralelní recenze Barbory Neuwirthové a Kateřiny Halfarové
zhodnotí DysTest určený k diagnostice dyskalkulie u dospělé populace, publikovaný
Masarykovou univerzitou. Vít Gabrhel předkládá recenzi inventáře AIST-R Antonína
Mezery, která naváže na recenzi Dotazníku volby povolání z předchozího čísla – obě jsou
založeného na stejné Hollandově teorii profesního vývoje. Třetí recenzovanou metodou
je pak Test cesty (Trail Making Task), recenzentem je Jiří Motýl. Ta vznikla stejně, jako
některé další recenze z minulého čísla, v rámci výuky na katedře psychologie FSS MU
a byla supervidována jak vyučujícími, tak redaktory Testfóra.

Pěkné čtení přeje redakce časopisu a editoři aktuálního čísla,
Hynek Cígler, Dana Juhová a Luboš Brabenec.
V Brně dne 21. června 2015.

PS.: A jako důkaz neocenitelné a právě končící podpory Evropské unie…

Tento editorial a recenzní činnost v rámci správy internetového časopisu byla
podpořena z projektu OPVK „SOVA-21 – Internacionalizace, inovace, praxe:
sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století“, CZ.1.07/2.2.00/28.0225.
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