
 

 

 

Asociace psychologů sportu ČR 

                                        &  

Katedra psychologie FF UK v Praze 

pořádají 

6. ročník mezinárodní odborné konference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. – 5. 12. 2015 

Wellness hotel STEP Praha, indoor golf, Malletova 1141, Praha 9 

 

Daniel Birrer (Švýcarsko) 

Tomáš Gurský (Slovensko) 

Ross Hall (Velká Británie) 

Gregor Kuhn (Německo) 

Oliver Stoll (Německo) 

Michal Šafář (Česká republika) 

Mauro Murgia a Fabrizio Sors (Itálie) 

Zuzana Kamasová 1. místo Golf Ladies European Tour 

 

 

Psychologie 

sportu v praxi 

2015 

aneb 

Jiný úhel pohledu 



 

 

Konferenční poplatek: 

Členové APS 1200,- 

Studenti v prezenční formě* 1200,- 

Plná cena 1700,- 

Zahraniční hosté 62€ 
*doklad o studiu předloží studenti u registrace 

Platbu můžete provést online (http://online.ff.cuni.cz) – jako účel platby vyberte: obecná platba, jméno a 

příjmení: účastník, poznámka: jméno plátce, pokud se liší od jména účastníka + název konference, VS: 850236 

nebo 

převodem na účet 

Číslo účtu FF UK: 85631011/0100 

Komerční banka Praha 1, Celetná 567/30 

IBAN: CZ9601000000000085631011 

SWIFT: KOMBCZPPXXX 

VS: 850236 

Poznámka: jméno účastníka, pokud se liší od plátce 

 

 

Formát konference: 
Workshopy a přednášky, posterová sekce není zařazena 

 

 

Předpokládaný časový harmonogram: 

 
4. 12. 2015 13.00 – 18.00 přednášky 
5. 12. 2015 10.00 – 18.00 přednášky 

 

 

Další informace budou zveřejňovány na webu katedry psychologie http://psychologie.ff.cuni.cz, webu 

APS http://www.sportpsy.upol.cz/  a Facebookovém profilu APS (informace o konferenci zveřejňují také 

jednotlivé sportovní svazy).   
Přihlašovat se můžete pomocí formuláře na webu APS!!! 

http://www.sportpsy.upol.cz/component/content/article/34-uncategorised/77-konference2015-r  

 

 

 
 
 
Organizační výbor: 
 
Mgr. Veronika Baláková  
(organizátor konference; veronika.balakova@seznam.cz; 605 868801) 
 
Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (vedoucí katedry psychologie FF UK v Praze) 
Mgr. Michal Šafář, PhD. (předseda Asociace psychologů sportu ČR) 
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http://psychologie.ff.cuni.cz/
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Přednášející 
 

  

Daniel Birrer 
Působí na University of Bern, je lektorem Swiss Olympic Coach Education a v současné 
době se podílí na jejich přípravě směrem k OH v Riu 2016. V rámci výzkumu se zajímá 

např. o vztah mezi náladou a výkonem, přetrénováním a efektivitou mentálního 
tréninku. 

 

  

Tomáš Gurský 
Předseda Slovenskej společnosti športovej psychológie, již mnoho let spolupracuje 

s vrcholovými sportovci na jejich psychologické přípravě. Mezi jeho klienty patří např. 
golfistka Zuzana Kamasová, dvojnásobná olympijská vítězka ve vodním slalomu Elena 

Kaliská či Marián Vajda, kouč Novaka Djokoviče. 

  

Ross Hall 
Působí na University of South Wales a věnuje se psychologické přípravě vrcholových 
sportovců i paralympioniků. S týmem handicapovaných ragbistů Velké Británie získal 

v roce 2008 ocenění za nejlepší tým v Evropě a čtvrtý nejlepší na světě.  

 

Gregor Kuhn 
Působí jako poradce a výkonový kouč v německém Giessenu. Kromě množství výzkumů a 

publikační činnosti v oblasti sportovní psychologie pracuje na psychologické přípravě 
týmů a jednotlivců napříč všemi sporty. Je také poradcem německého Olympijského 

výboru.  

 

Oliver Stoll 
Působí jako profesor na University of Halle. Na letní olympiádě v roce 2008 byl 
supervizorem německého národního týmu. Zabývá se např. fenoménem flow, 

vyhodnocováním intervencí v oblasti sportovní psychologie a zkoumáním neuro-
kognitivních aspektů u vytrvalostních sportovců.  

 

Michal Šafář 
Předseda Asociace psychologů sportu, sportovní psycholog, působí na katedře tělesné 
kultury UP v Olomouci. Spolupracuje s řadou českých sportovců a již pátým rokem je 

součástí týmu nejlepší české tenistky Petry Kvitové. 

 

Mauro Murgia 
Působí na University of Trieste v Itálii, věnuje se sportovní a kognitivní psychologii a 

společně s Fabrizio Sorsem se zabývá kognitivně-psychologickými výzkumy. Je členem 
sítě ENYSSP. 

 

Fabrizio Sors 
Působí na University of Trieste v Itálii. Věnuje se sportovní psychologii a výzkumu 

v oblasti zvyšování sportovního výkonu (trénink percepce, využívání zvukových stimulů 
atd.). Působí jako školitel v prevenci a boji proti dopingu. Je členem sítě ENYSSP. 



 

 

 

Zuzana Kamasová 
Slovenská profesionální hráčka golfu, která se v roce 2005 jako první hráčka z východní 

Evropy dostala do okruhu profesionálek Ladies European Tour. V roce 2011 vyhrála 
turnaj v marockém Agadiru. V roce 2013 ukončila kariéru a nyní působí jako caddy 

v týmu Kláry Spilkové. 

 

 

 

 


