
1. Základní informace
Univerzita Palackého v Olomouci (Universitas Palackiana Olomucensis) je nejstarší moravská 
univerzita a druhá nejstarší univerzita v České republice. V současnosti je moderní 
vzdělávací institucí, která na svých 8 fakultách nabízí vzdělání 23 000 studentům ve všech 
oborech relevantních pro současnou vědeckou aktivitu a potřeby praxe. 
Katedra psychologie je jednou z 22 kateder Filozo�cké fakulty. V současné době na ní studu-
je 450 studentů, z toho 200 v kombinované formě studia a 250 v prezenční formě. Katedra 
nabízí vzdělávání ve třech stupních – bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském 
studijním programu. Postgraduální studium lze absolvovat interně a externě v oborech klin-
ická a pedagogická psychologie. Studijní program psychologie na FF UP je koncipován 
podle mezinárodních standardů,  přijatých Evropskou federací psychologických asociací 
(EFPA), konkrétně podle evropského standardu EuroPsy.

2. Dopravní psychologie 
Dopravní psychologie je jednou z oblastí vědeckého a výukového zaměření Katedry psycholo-
gie na Filozo�cké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivity můžeme rozdělit do tří 
oblastí:

I. Výuka v pregraduálním studiu a praxe
II. Základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj
III. Postgraduální vzdělávání a výcvik

3. Výuka v pregraduálním studiu
Výuka v pregraduálním studiu je pokryta následujícími předměty:

Předmět

Dopravní psychologie 1 – základní východiska
Dopravní psychologie 2 – širší otázky oblasti dopravní psychologie
Inženýrská psychologie a ergonomie

Praxe v rámci dopravní psychologie jsou realizovány prostřednictvím partnerské sítě, a to 
konkrétně na pracovišti Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno a na Dopravní fakultě 
Univerzity Jana Pernera v Pardubicích. Individuálně zabezpečujeme praxe na různých  
pracovištích dopravní psychologie v ČR.

4. Výzkum a vývoj
Naše výzkumné zaměření je orientováno na oblast lidského faktoru v dopravě a bezpečnost 
dopravy. Jedná se zejména o tyto oblasti zájmu:

Základní a aplikovaný výzkum

1. Chování účastníků v dopravním prostředí a možnosti jeho ovlivnění
2. Rizikové skupiny účastníků dopravního prostředí
3. Zranitelní účastníci dopravního systému se zaměření na chodce
4. Problematika rychlosti a možnosti managementu rychlosti
5. Problematika řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog včetně problematiky Alcolock
6. Problematika veřejné dopravy se zaměřením na tramvajovou dopravu
7. Kognitivní de�city u starší řidiči a možnosti rehabilitace

Vývoj metodik a diagnostických nástrojů

1. Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení (dopravně-psychologické 
     vyšetření)
2. Vývoj a lokalizace speciálních metod v dopravní psychologii
3. Příprava dopravněpsychologického výkladového slovníku 

Vývoj a evaluace vzdělávacích a rehabilitačních kurzů

1. Vývoj společného EU kurikula v oblasti postgraduálního vzdělávání v dopravní psychologii
2. Vývoj, realizace a evaluace rehabilitačních programů pro řidiče
3. Vývoj nástrojů pro evaluaci vzdělávacích a rehabilitačních programů

5. Postgraduální vzdělávání a výcvik
Katedra psychologie rovněž realizuje v rámci celoživotního vzdělávání akreditované kvali-
�kační kurzy. Jedná se o kratší kurzy (1 – 3 dny) a dlouhodobý program Dopravní psycholo-
gie pro výkon povolání v oblasti dopravní psychologie, který splňuje požadavky nového 
zákona 133/2011 Sb. o udělení akreditace k provádění dopravněpsychologického vyšetření. 
Kurz je realizován v rozsahu 200 hodin (2 semestry).

Kontakt
   

Katedra psychologie FF UP v Olomouci
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Křížkovského 10, 771 40 Olomouc
Web: www.tra�cpsychology.cz
Email: matus.sucha@upol.cz
Tel.: 585 633 502

6. Laboratoř psychologie 
Laboratoř psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci je vybavena následujícími 
přístroji, které umožňují realizaci rozmanitých výzkumů z oblasti základního výzkumu,  
aplikovaného výzkumu, expertimentálního vývoje a psychodiagnostiky v oblasti dopravní 
psychologie.

Vienna Test System (VTS) 
     – Expert system tra�c (ETS)  zahrnuje komplexní systém metod umožňující osobnostní
  i kognitivní diagnostiku s využitím externích přístrojů. 

PSYCHOPSHYSLAB (Psychophysiology System) 
     – umožňuje využívat metody a přístroje (Elektroencefalogram - EEG se snímací čepicí, 
 Elektromyogram - EMG, zařízení pro snímání Elektrodermální aktivity EDA.

VR200-INTRO-W (Virtual Reality Introductory System) 
     – nabízí využití v rámci prostorové kognice (umožňující sledování a studování prosto-
 rového chování a paměti). 

EYEFRAMESCENEBI (Eye Frame Mounted Scene, Binocular) 
 – přesné zařízení, které umožňuje pohyb hlavou vyšetřované osoby v simulacích    
    dopravních situací a během vyšetření. 

7. Personální obsazení
Prof. Dr. Ralf Risser – mentor (Technická univerzita Vídeň, Univerzita Lund)
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. – garant pro dopravní psychologii
PhDr. Lenka Šrámková - Ph.D. student
Mgr. Petr Zámečník – Ph.D. student
Mgr. Darina Havlíčková – Ph.D. student

Členství v mezinárodních organizacích
• ICADTS   The International Council on Alcohol, Drugs and Tra�c Safety
• TPI    Tra�c Psychology International
• DGVP   Die Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V.
• Humanist VCE  Human Machine Interaction and Human Factors applied to road Intelligent  
    Transport Systems
• ICTCT    International Co-operation on Theories and Concepts in Tra�c Safety
• CIECA    The International Commission for Driver Testing

General information
Palacky University in Olomouc (Universitas Palackiana Olomucensis) is the oldest university 
in Moravia and the second oldest in the Czech Republic. Nowadays it is a modern education-
al institution comprising eight faculties that provide instruction to 23,000 students in all 
�elds of study relevant to present-day scienti�c activities and the needs of practice.
The Department of Psychology is one of 22 departments of the Philosophical Faculty. It cur-
rently has 450 students enrolled, including 200 in the part-time (combined) and 250 in the 
full-time study formats. The department provides higher education on three levels: bache-
lor’s, follow-up master’s, and doctoral academic programmes. The postgraduate studies in 
the �elds of clinical psychology and educational psychology can be completed on an inter-
nal and external basis.
The study programme in psychology provided at the Philosophical Faculty of Palacky Univer-
sity follows the international standards developed by the European Federation of Psycholo-
gists’ Associations (EFPA), speci�cally the EuroPsy European standard.

Tra�c psychology
Tra�c psychology is one of the areas on which the Department of Psychology at Palacky Uni-
versity, Olomouc, focuses its research and teaching activities. These activities can be divided 
into three domains:

a) instruction in undergraduate and graduate study programmes
b) basic and applied research and experimental development 
c) postgraduate education and training

Undergraduate and graduate study 
programmes 
Undergraduate and graduate studies are provided as part of a master’s programme 
and involve the following courses:

COURSE

Tra�c psychology 1 – general background
Tra�c psychology 2 – selected topics and research
Engineering psychology and ergonomics
Research and development

Research activities
 

Our research activities focus on the human factor in tra�c and tra�c safety. The following 
areas are of particular research interest:

1. Basic and applied research

• Road users’ behaviour and the possible ways of influencing it
• Risky and vulnerable road user groups
• Issues related to pedestrians
• Driving under the influence of alcohol and other drugs
• Tram traffic 
• Older drivers and cognitive deficits
• Alcolock, alcohol ignition interlock
• Public transport
• Decision making on the part of the traffic police

2. The development of methodologies and assess-
ment tools 

• Methodology to assess psychological fitness to drive (traffic psychology assessment)
• Development and localisation of special traffic psychology methods (such as the DBQ 
(Driving Behaviour Questionnaire) and The Driver’s Angry Thoughts Questionnaire: 
A Measure of Angry Cognitions When Driving)
• Development of an explanatory dictionary of traffic psychology

3. The development and evaluation of training and 
rehabilitation courses

• Integrated curriculum for postgraduate education in traffic psychology 
• Rehabilitation courses for drivers
• Tools to evaluate rehabilitation programmes.

Postgraduate education and training
The Department of Psychology also provides accredited quali�cation courses, which are 
part of the life-long learning process. They include the programme entitled Tra�c Psychol-
ogy for Tra�c Psychology Practitioners (200 hours), which complies with the requirements 
of the new Act No. 133/2011 Coll., on the granting of the accreditation for assessment in 
terms of  tra�c psychology.

Tra�c Psychology Laboratory
The tra�c psychology laboratory at Palacky University in Olomouc is equipped with the 
following instruments that make it possible to conduct a range of research projects pertain-
ing to basic and applied research, experimental development, and psychological assess-
ment.

a) Vienna Test System (VTS) – Expert System Tra�c (ETS) - encompasses a comprehensive   
            system of methods for both personality and cognitive 
       assessment using external devices. 

b) PSYCHOPSHYSLAB 
    (Psychophysiology System) – makes it possible to use various  methods and devices    
        (e.g. Electroencephalogram (EEG) with a sensor cap, 
         Electromyogram (EMG), and  a device for measuring 
         electrodermal activity, EDA.

c) VR200-INTRO-W 
    (Virtual Reality Introductory System) – can be used to assess spatial cognition (including   
           the observation and study of spatial behaviour and  
           memory). 

d) EYEFRAMESCENEBI 
    (Eye Frame Mounted Scene, Binocular) – a precision device which makes it possible to   
          move the examinee’s  head in simulated tra�c 
          situations and during assessment. 

Sta�ng
Prof. Dr. Ralf Risser – mentor (University of Vienna, Lund University)
Dr. Matúš Šucha, PhD. – senior researcher (Palacky University)
Petr Zámečník, M.A. – junior researcher, PhD. student (Palacky University)
Darina Havlíčková, M.A. – junior researcher, PhD. student (Palacky University)

A�liations with professional associations

• ICADTS – The International Council on Alcohol, Drugs, and Traffic Safety
• TPI – Traffic Psychology International
• DGVP (Die Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V.)
• Humanist VCE (Human-Machine Interaction and Human Factors Applied to Road Intelligent 
Transport Systems)
• ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety)
• CIECA (The International Commission for Driver Testing)

Contact
 

Dr. Matúš Šucha, PhD. 

Department of Psychology, Palacky Univeristy in Olomouc
Křížkovského 8, 771 40 Olomouc, Czech Republic

matus.sucha@upol.cz
Tel. +420 585 633 502

Dopravní psychologie
   

Katedra psychologie, Filozo�cká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci


