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Vizuální vnímání barev a kontrastu při různém typu osvětlení – přesah do oblasti
dopravní psychologie a automotive
• teoretická východiska: na dnešních silnicích jezdí auta s různými typy světlometů – klasickými
halogenovými žárovkami (teplé barvy do oranžova), jasnými xenonovými světly (intenzivní
bílá) i moderními led světly (kde může barva sahat až do modra); lidské oko je přitom různým
teplotám a intenzitám světla přizpůsobeno různě a ne vždy tak pro ně může být daný typ
osvětlení příjemný. To může vést až k různým rizikovým situacím (oslnění, únava očí a tím i
pozornosti, atp.), již si ne všichni účastníci dopravy musejí být vědomi.
• cíl: Srovnání různých aspektů vizuálního vnímání (kontrast, rozlišení tvarů a barev atp.) při
měnícím se typu, barvě a intenzitě osvětlení z pohledu řidičů i dalších účastníků dopravy.
Možnost využít psychofyziologické metody.
• design: experimentální, spolupráce s RNDr. et RNDr. Ladislavem Stankem, Ph.D.
• alternativní směr: dotazníkové šetření mezi řidiči/ zájemci o koupi nového automobilu,
nakolik se při nákupu soustředí na podobu a typ světlometů
• projekt by byl podpořen Technologickou agenturou ČR (=máme představu, co chceme dělat i
jak , jen potřebujeme lidi)
• inspirace: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/hfm.20333 nebo
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/col.20630
Prožívaný stres při vypracovávání závěrečných (Bc., Mgr.) prací
• cíl: zjištění míry prožívaného stresu, copingových a dalších strategií studentů VŠ při
vypracovávání závěrečných prací
• výzkumný soubor: studenti VŠ (dále dle domluvy)
• design: srovnávací studie/dotazníkové šetření/rozhovory/deníky (dle uvážení)
• inspirace: bakalářská práce K. di Tozzi (aktuálně řešená)
Profesní vývoj a zpětné hodnocení studia absolventy Psychologie na FF UP
• cíl: zmapování další profesní dráhy absolventů studia Psychologie na FF UP, zjištění jejich
zpětného hodnocení jednotlivých aspektů studia
• design: dotazníkové šetření
• inspirace: dizertační práce Viktorová, L. (2018). Evaluace přijímacího řízení na obor
Psychologie FF UP z hlediska akademické úspěšnosti absolventů

