TISKOVÁ ZPRÁVA
Hlavním cílem výzkumného záměru „Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a
rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti“ bylo pokračování dlouhodobého
longitudinálního výzkumu dětí a jejich rodin založeného v rámci European Longitudinal Study of
Pregnancy and Childhood (ELSPAC). Tento záměr byl v plné míře naplněn – skupina stejně
starých adolescentů byla výzkumně sledována ve dvouročních intervalech po celou dobu trvání
výzkumného záměru. Poslední hromadný sběr dat se uskutečnil na přelomu adolescence a
dospělosti ve věku 19 let. Shromážděná data již poskytla řadu lokálně i mezinárodně
publikovaných výsledků s odbornými ohlasy. Potenciál získaných rozsáhlých dat zdaleka není
vyčerpán a bude v následujících letech sloužit jako zdroj dalších analýz pro psychology a sociální
vědce. Tato data jsou spolu s personálním a materiálním zázemím základním vkladem
výzkumného institutu (IVDMR), který svou činností naváže na výsledky výzkumného záměru, již
s vlastním financováním.
Myšlenka a výsledky longitudinálního výzkumu života adolescentů úspěšně iniciovaly další dílčí
projekty realizované rámci výzkumného záměru. Vznikl mezinárodně orientovaný tým specificky
se zaměřující na aktivity adolescentů na internetu a využívání dalších moderních komunikačních
technologií. Jeho účast v projektech jako The World Internet Project nebo EU Kids Online
zvýraznila mezinárodní pozici pracoviště mezi institucemi zabývajícími se výzkumem dospívání.
Vznikl tým zaměřený občanskou a politickou participaci adolescentů, opět pracující v rámci
Evropské mezinárodní spolupráce (projekt 7. RP Processes Influencing Democratic Ownership
and Participation). Na potřeby specifických skupin dospívajících reagoval například i dílčí
výzkumný projekt zaměřený na problematiku vývoje nadaných dětí v kontextu našeho školského
systému. Výsledky dílčích projektů nejsou k dispozici jen v akademických časopiseckých
článcích, ale i v českých knižních publikacích.
Pozitivní dopady výzkumného záměru nespočívají pouze v oblasti dosažených výzkumných
výsledků ale také v podpoře výuky formou obsahového obohacení přednášek a posílení výzkumné
infrastruktury, dovedností a návyků studentů i zkušenějších akademiků. Výsledkem je moderní
koncepce výuky psychologie a psychoterapie na Katedře psychologie FSS MU, která zahrnuje
využívání výsledků psychologického výzkumu v každodenním studiu a práci. Výzkumný záměr v
neposlední řadě umožnil řadě mladých a začínajících výzkumníků získat potřebné praktické
zkušenosti s psychologickým výzkumem; zkušenosti, které nyní mohou předávat dál.

