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Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Katedra psychologie je jednou z 22 kateder Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Základní dvě profilace jsou výchovně-vzdělávací a vědecko-výzkumná.

V současné době studuje na katedře 570 studentů, z toho 300 studentů v prezenční
formě a 270 v kombinované formě studia. Katedra nabízí vzdělávání ve střech
stupních – bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním
programu. Postgraduální studium lze absolvovat interně nebo externě v oborech
klinická a pedagogická psychologie.
Výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny jak na základní, tak aplikovaný výzkum v
oblastech kognitivní psychologie, vývojové psychologie a psychologie rodiny,
sociální psychologie a psychologie osobnosti, poradenské a školní psychologii,
klinické psychologie a psychodiagnostice, psychologii práce a dopravní psychologii,
metodologii a statistice. Oporou výzkumu je laboratoř vybavená podle posledních
standardů v oboru.

Nabídka dopravní psychologie
Dopravní psychologie je jednou z oblastí výzkumného a výukového zaměření
katedry.
Nabízíme poradenství a spolupráci při řešení aplikovaných psychologických
problémů v oblastech:
1.

Chování účastníků v dopravním prostředí a možnosti jeho ovlivnění.

2.

Rizikové skupiny účastníků dopravního prostředí.

3.

Problematika rychlosti a možnosti managementu rychlosti.

4.

Problematika řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog.

5.

Veřejná doprava se zaměřením na tramvajovou dopravu.

6.

Kognitivní deficity u starších řidičů a možnosti rehabilitace.

7.

Vývoj a lokalizace speciálních diagnostických metod v dopravní psychologii.

Zázemí pro poradenskou a výzkumnou činnost v dopravní
psychologii
Laboratoř Katedry psychologie FF UP je vybavena technickým zázemím s širokou aplikací
v oblasti dopravní psychologie. Hlavní zaměření je základní výzkum, aplikovaný výzkum,
experimentální vývoj psychodiagnostických metod pro dopravní psychologii a poradenství.
•
•

•
•

Vienna Test System (VTS)
• Expert system traffic (ETS) zahrnuje komplexní systém metod umožňující
osobnostní a kognitivní diagnostiku s využitím externích přístrojů.
PSYCHOPHYSLAB
• Umožňuje souběžně využívat metody a přístroje jako je EEG se snímací čepicí
(elektroencefalogram), EMG (elektromyogram) a EDA (snímání elektrodermální
aktivity)
VR200-INTRO-W
• Nabízí využití v oblasti kognitivních schopností jako nástroj pro sledování
prostorového chování a paměti.
EYEFRAMESCENEBI
• Umožňuje měření pohybů hlavou vyšetřované osoby v simulacích dopravních
situací.

Kontakty
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Garant výzkumných témat a poradenství dopravní psychologie.
matus.sucha@upol.cz

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
Koordinátor aktivit FF UP v rámci projektu
„Rozvoj aplikačního potenciálu“(RAPlus).
CZ.1.07/2.4.00/17.0117
martin.seitl@upol.cz

Děkuji
za pozornost

