
  

 

„Children and Adolescents Cope with Disasters: Lessons from 

Polish Floods" "Understanding Gender Role Strain in Poland" 

Dne 5. 12. 2011 proběhl vzdělávací dvouhodinový workshop pro studenty 

pregraduálního, postgraduálního studia, akademické pracovníky a odbornou 

veřejnost. Workshop se konal na Katedře psychologie FF UP v Olomouci v rámci 

projektu ESF OP VK „VZKAS“ a spolupráci mezi univerzitami. Pozvání na workshop 

příjmuly lektorky z univerzity v Opole Anna Bokszczanin, Ph.D., Małgorzata 

Szarzyńska, Ph.D, které byly zahraničnimi hosty.  

Anna Bokszczanin, Ph.D. 

She is currently an Associate Dean of the Faculty of History and Pedagogy and a 

permanent faculty member of the Institute of Psychology at Opole University 

(Poland). In 2003, she authored a book about psychological and social reactions of 

young people to natural disaster (Social and psychological response of children and 

adolescents to the 1997 Polish flood, 2003). 

Małgorzata Szarzyńska, Ph.D 

She teaches in the Institute of Psychology at the University of Opole in Poland. She 

has broad interests in clinical and community psychology, including eating disorders, 

gender issues, workplace issues; psychodynamic theory and methods, 

psychotherapy, and other interventions.  

Počet účastníků: celkem 12 (z toho 2 akademici, 10 studentů magisterského studia) 

Tento vzdělávací workshop byl pojatý jako odborný seminář se zahraničním odborníky 

v rámci navázání spolupráce s Univerzitou v Opoli v Polsku. Obě lektorky Anna Bokszczanin, 

Ph.D., Małgorzata Szarzyńska, Ph.D působí v Institutu psychologie v Polsku. Vzhledem 

k nabytému programu lektorek se jednalo o dvouhodinový workshop, který byl koncipován 

interaktivní formou. Lektorky představili univerzitu, na které působí a nabídli možnost 

spolupráce s Katedrou psychologie v Olomouci s Univerzitou v Polsku. Dále se věnovali 

připraveným tématům, zejména dětem a adolescentům, jako obětím živelných katastrof, 

psychologických dopadů, možnosti projektivních faktorů. Dále problematice genderu 

v kontextu napětí v Polsku. Na konci workshopu proběhla diskuse v anglickém jazyce. 



  

 

 

Odborný workshop byl určen pro cílové skupiny:  

postgraduální a magisterští studenti Katedry psychologie, akademičtí pracovníci 

 

Prezenční listina: 

 

Zapsala: PhDr. Eva Maierová 

 


