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Úvodné slovo účastníkom konferencie  
 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

chcel  by som Vás privítať na tomto nie práve typickom konferenčnom stretnutí.  Jeho cieľom 
je zmapovať aktuálny stav v pomerne úzko špecifikovanej oblasti merania morálneho 
usudzovania v lokálnom slovenskom a českom jazykovom kontexte. 

Prvotným zámerom konferencie bolo rozvíjanie témy skôr metodologickým a 
psychometrickým smerom, realita jednotlivých príspevkov je však ladená skôr smerom ku 
konkrétnym výskumným zisteniam za pomoci psychologických nástrojov a mier.  Aj preto 
možno ďalej považovať otázku samotnej povahy merania morálneho usudzovania za 
otvorenú. 

Virtuálne a skôr symbolické stretnutie v priestore internetu mnoho vecí neumožňuje 
a zďaleka nenahradí  tvorivú atmosféru skutočného pracovného stretnutia.  Umožní však v 
dnešnej uponáhľanej dobe aspoň na chvíľu spojiť nemnoho ľudí, ktorých spoločne 
charakterizuje aktívny záujem o problematiku psychológie morálky  a len ťažko by mohli byť 
fyzicky prítomní v tomto čase na našom inštitúte v Prešove.  

Pevne verím, že takáto malá konferencia nebude len jednorazovým samoúčelným 
podujatím, ale že v nejakej podobe pomôže vytvoriť  tradíciu menších monotematických 
konferencií a workshopov. Medzi obsahové okruhy konferencie týkajúce sa psychológie 
morálky sa nevošlo mnoho ďalších potenciálne zaujímavých tém s možnými aplikáciami v 
praxi ako sú napríklad psychopatológia morálky, emocionálne a behaviorálne aspekty 
morálky, programy na rozvoj morálnej zrelosti a charakteru a mnoho ďalších. Mohli by sa 
stať náplňou budúcich „malých konferenčných stretnutí“ pre ľudí, ktorým je oblasť 
psychológie morálky blízka. 

Aby už úvodné slovo nebolo príliš dlhé, chcem na jeho konci vyjadriť potešenie, že 
Vás táto téma zaujala a rozhodli Ste sa otvoriť si web-stránku našej konferencie. Chcel by 
som Vás povzbudiť k diskusii, i keď bude len virtuálna (za pomoci formulára na spodnej časti 
stránky), požiadať o zhovievavosť k nedostatkom súvisiacim so špecifickým formátom 
konferencie a uistiť, že Vaše pripomienky a návrhy sú vítané a pokúsime sa ich v budúcnosti 
zúročiť. 

Prajem príjemný deň 
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