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Česká vědecká psychologie v roce 2022:  

Zpráva o osobách, pracovištích a projektech 

 

Simona Vorlíčková, Ondřej Jirák, Dalibor Kučera 

 

Text je věnovaný současné projektové situaci v české akademické a vědecké psychologii z pohledu 

klíčových pracovišť, projektů a řešitelů těchto projektů. Cílem zprávy je poskytnout čtenáři základní 

orientaci v oblasti, a to prostřednictvím přehledu aktuálních psychologických projektů GA ČR a TA 

ČR, které jsou znázorněny v orientační mapě. 

The text is focused on the current project situation in Czech academic and scientific psychology from 

the perspective of key departments, ongoing projects and the researchers of significant projects. The 

aim of the report is to provide the reader with a basic orientation by means of an overview of the 

ongoing psychological projects of the Czech Science Foundation (GA CR) and the Technology 

Agency of the Czech Republic (TA CR) shown on an orientation map. 

 

Klíčová pracoviště  

Přehled se zaměřuje na dva typy pracovišť – na akademická psychologická pracoviště a na vědecko-

výzkumná psychologická pracoviště. Pro zařazení akademických pracovišť do výběru byla stanovena 

podmínka, aby pracoviště nabízelo akreditovaný jednooborový studijní program psychologie 

v českém jazyce. Do výběru tak byly zařazeny tyto instituce: Filozofická fakulta Masarykovy 

univerzity (FF MU), Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU), Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy (FF UK), Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK), Fakulta 

humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK), Filozofická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci (FF UP), Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS), Pedagogická fakulta 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU) a Filozofická fakulta Ostravské univerzity (FF 

OU). Jako zástupci vědecko-výzkumných pracovišť byly do výběru zahrnuty dvě instituce, 

Psychologický ústav Akademie věd České republiky (PsÚ AV ČR) a Národní ústav duševního zdraví 

(NUDZ). 

 

Projekty na sledovaných pracovištích 

Grantové projektové aktivity jsou v českém prostředí významným ukazatelem profilace a výkonnosti 

jednotlivých pracovišť. Pro tento přehled jsme zvolili projekty financované dvěma nejvýznamnějšími 

grantovými agenturami – Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) a Technologickou 

agenturou České republiky (TA ČR).   

Sběr informací o aktuálních grantových projektech probíhal ve třech krocích. Nejprve byly získány 

informace z internetových stránek pracovišť. Tyto informace byly následně doplněny podklady 

zveřejněnými na profilech výzkumníků na sociální síti ResearchGate. Uvedený postup umožnil 

nahlédnout do spolupráce mezi institucemi a členy týmu. V třetím kroku byl využit Informační 

systém výzkumu, vývoje a inovací, který výběr zúžil na projekty přímo financované GA ČR a TA ČR. 
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Zahrnuty byly pouze projekty, které jsou v databázi řazené do vědního oboru Sociální vědy (50000) 

a Psychologie a kognitivní vědy (50100). Z vygenerovaných výsledků pak byly vybrány ty granty, 

jejichž příjemcem je některá z výše uvedených institucí a které byly zahájeny od roku 2019, tj. je 

možné považovat je za aktuální.  

Pro přehlednější orientaci v aktuálních projektech byla vytvořena tabulka a mapa projektů, které 

znázorňují probíhající psychologické granty GA ČR a TA ČR, realizované v České republice.  

V mapě jsou psychologická pracoviště zvýrazněna modře. Z těchto pracovišť vychází spojení 

s řešiteli konkrétních grantů, kteří jsou znázorněni zelenou barvou. Mapa propojuje řešitele s jejich 

získanými granty. Projekty jsou v mapě rozdělené do dvou skupin podle agentur, pod které spadají – 

Grantová agentura České republiky je označená žlutě a Technologická agentura České republiky 

červeně. Přerušovanou čarou byla označena situace, kdy je určitá osoba zapojená v projektu, ovšem 

působí také mimo řešitelské pracoviště tohoto projektu.  

 

Limity zprávy 

Limity této zprávy vyplývají především ze způsobu sběru dat, tedy ze skutečnosti, že informace 

vycházejí pouze z omezených zdrojů – z webových stránek. Pokud v nich byla data (jména, tituly, 

zařazení osob, granty apod.) neaktuální či neúplná, dané informace nemusely být do přehledu 

zařazeny, nebo mohly být zařazeny chybně.  

V souvislosti s obsahem mapy je třeba zdůraznit, že naše zobrazení podává informaci jen o části 

vztahů mezi výzkumníky, projekty a pracovišti. Vzhledem k tomu, že grantové agentury personální 

informace zveřejňují v různém rozsahu, případně jen u některých grantů (navíc projektové týmy se 

mohou v průběhu trvání grantu měnit), nebylo možné zajistit úplný přehled spoluprací. Součástí řady 

řešitelských týmů jsou zároveň odborníci, jejichž primárním oborem není psychologie, a tyto osoby 

proto v přehledu nefigurují. Stejně tak je přehled omezený z hlediska interdisciplinárních grantů, 

které nemusely splnit kritéria filtru v databázi Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.  
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Simona Vorlíčková 

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
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Tabulka 1 – Přehled projektů a osob zapojených v psychologických projektech GA ČR a TA ČR (granty zahájené od roku 2019) 

 

Řešitel Název projektu Kód projektu Odkaz 

FHS UK       

Gabriela Seidlová 
Málková 

Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických 
schopností v předškolním a raném školním věku 

TL02000174 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000174  

Klára Bártová 
Výzkum ženské sexuální reaktivity: psychofyziologická a subjektivní odezva 
na vizuální podněty 

GA20-03604S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-03604S  

Lenka Martinec 
Nováková 

Faktory ovlivňující vývoj chemorecepce v dětství a dospívání  
v semilongitudinální perspektivě 

GA20-09616S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-09616S  

FSS MU       

Petr Macek Adolescentní zkušenost: Mladí Češi v a po období společenských změn  GA19-22997S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-22997S  

Anna Ševčíková Proměny partnerských vztahů ve starším věku GA20-25752S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-25752S  

Lukas Blinka 
Závislost na hraní počítačových her v longitudinální a psychodynamické 
perspektivě 

GA21-30769S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-30769S  

Jan Šerek Psychologické procesy spojující občanské zapojení a well-being GA22-27941S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-27941S  

Hynek Cígler BACH: Vývoj Testů školních dovedností TL02000268 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000268  

FF MU       

Čeněk Šašinka 
Vliv sociokulturních faktorů a písma na percepci a kognici komplexních 
zrakových podnětů 

GC19-09265J https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GC19-09265J  

FF UK       

Zuzana Štěrbová Aktivní vliv rodičů na partnerské vztahy jejich potomků GA22-27522S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-27522S  

Lea Takács 

 
Vliv prenatálního stresu na raný psychický vývoj dítěte: role střevní 
mikrobioty a imunitní funkce 
 

GA21-23288S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-23288S 
  

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000174
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-03604S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-09616S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-22997S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-25752S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-30769S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-27941S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000268
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GC19-09265J
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-27522S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-23288S
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FF UP        

Matúš Šucha 
Teoretická zkouška pro žadatele o řidičské oprávnění včetně posouzení 
schopnosti vnímat a předvídat riziko 

CK03000009 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=CK03000009  

Matúš Šucha 
Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných 
technologií 

TL02000183 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000183  

Konstantinos 
Kafetsios 

Přesnost a zkreslení v percepci EMOční obličejové exprese: procesy 
v sociální interAKCi 

GA22-15238S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-15238S  

Leona 
Jochmannová 

Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého 
kontaktu 

TL04000033 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL04000033  

PF JU        

Iva Stuchlíková 
Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku 
v přírodovědných předmětech a v matematice 

TL02000368 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000368  

PedF UK       

Kateřina 
Lukavská 

Vliv rodičovských výchovných strategií na míru a způsob užívání digitálních 
technologií malými dětmi (ve věku 6-9 let) 

GA21-31474S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-31474S  

NUDZ        

Petr Weiss 
Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel 
České republiky: aktuální situace a trendy 

GA21-31490S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-31490S  

Mabel Virginia 
Rodriguez 
Manchola 

Vztah kognice ke kognitivní a mozkové rezervě u prvních epizod 
onemocnění schizofrenního spektra: prospektivní studie 

GA21-03615S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-03615S  

Lenka Martinec 
Nováková 

Olfaktorická percepce a reaktivita u jedinců s úzkostnými a nutkavými rysy 
chování 

GA22-31662S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-31662S  

Jana Kopřivová 
Posílení prostorových vzpomínek během spánku a pomocí cílené 
reaktivace paměti 

GA22-16874S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-16874S  

Eva Landová 
Lidské reakce na ancestrální a moderní hrozby v porovnání s nákazou 
přenosnou vzduchem 

GA22-13381S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-13381S  

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=CK03000009
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000183
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-15238S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL04000033
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000368
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-31474S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-31490S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-03615S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-31662S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-16874S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-13381S
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Jitka Lindová 
Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich 
sociální fungování během ontogeneze 

GA19-17540S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-17540S  

Vít Třebický Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty GA19-11822S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-11822S  

Marek Preiss Vyhnání, vykořenění a změna životní linie – mezigenerační studie GA22-04477S 
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-04477S  

Marek Preiss Cizinec jako symbol jinakosti - jak osobnost ovlivňuje naše postoje GA19-10057S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-10057S  

Martin 
Brunovský 

Charakterizace stavového repertoáru a dynamiky spontánní mozkové 
aktivity  

GA21-32608S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-32608S  

Tereza 
Nekovářová 

Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku: Index 
kumulativního rizika a Screening afektivních a kognitivních funkcí formou 
interaktivních počítačových her 

TL02000561 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000561  

Eliška 
Procházková 

Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky 
a komunikačně náročné situace pomocí virtuální reality 

TL03000050 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL03000050  

Antonín Šebela  Na samotu nejsi sama: software ke snižování psychosociálního stresu TL04000197 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL04000197  

Barbora Orlíková 
Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti 
s pandemií COVID-19 

TL04000382 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL04000382  

Iveta Fajnerová Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města TL03000223 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL03000223  

Iveta Fajnerová 
Virtuální město – baterie her pro kognitivní trénink a nácvik každodenních 
činností v ekologicky validním virtuálním prostředí 

TL01000309 
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL01000309  

Karel Valeš BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy TP01010062 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TP01010062  

PsÚ AV ČR       

Nikola Paillereau 
Diagnostický nástroj pro posouzení vývoje komunikace u českých dětí od 8 
do 30 měsíců 

TL05000458 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL05000458 

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-17540S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-11822S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-04477S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-10057S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-32608S
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL02000561
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL03000050
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL04000197
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL04000382
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL03000223
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL01000309
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TP01010062
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL05000458
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Tomáš Urbánek Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží TL03000287 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL03000287  

Tomáš Urbánek 
Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu 
podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

TL03000019 https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TL03000019  

Sylvie Graf 
Vzájemná percepce akulturačních preferencí u společenské většiny 
a přistěhovalců v meziskupinové perspektivě 

GA20-01214S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-01214S  

Filip 
Děchtěrenko 

Maximální vizuální paměť GA20-06894S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-06894S  

Iva Poláčková 
Šolcová 

Krize, prožívání a růst ve středním věku GA20-08583S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-08583S  

Jiří Lukavský 
Sledování objektů v pohybu – identita, nejistota a vizuálně rozmanité 
prostředí 

GA19-07690S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-07690S  

Filip Smolík Prediktivní a adaptivní procesy v dětském jazyce GA19-15576S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-15576S  

Ivo Čermák 
Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české 
psychologie 

GA19-11117S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-11117S  

Kateřina 
Zábrodská 

Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, institucí a diskurzem: Kolaborativní 
konstrukce výzkumné produktivity na výzkumných institucích 

GA20-13732S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA20-13732S  

Kateřina 
Chládková 

Rozpoznávání slov u českých dětí: mezidialektová vývojová perspektiva GA21-09797S https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-09797S  

Tibor Žingora 
Vlivní adolescenti: Identifikace nejvlivnějších adolescentů v školních 
třídách napříč různými sociálními kontexty 

GA22-16153O http://www.psu.cas.cz/cs/vyzkum/projekty/index.html  

PVŠPS    

Hana Georgi Kognitivní superaging u fyzicky aktivních žen GA22-24846S 
https://backup.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA22-
24846S 

 

 

 

Mapa – Mapa projektů a osob zapojených v psychologických projektech GA ČR a TA ČR (granty zahájené od roku 2019) 
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Vlivní adolescen.: Iden.fikace 
nejvlivnějších adolescentů v školních 

třídách napříč různými sociálními kontexty
GA ČR 22-16153O

PsÚ ČR
AV

Jiří Lukavský

Kateřina Zábrodská
Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, ins.tucí a 
diskurzem: Kolabora.vní konstrukce výzkumné 

produk.vity na výzkumných ins.tucích
GA ČR 20-13732S

Iva Poláčková Šolcová

Krize, prožívání a růst 
ve středním věku
GA ČR 20-08583S

Tibor Žingora

Lea Takács

Vliv prenatálního stresu na raný 
psychický vývoj dítěte: role střevní 

mikrobioty a imunitní funkce 
GA ČR 21-23288S

Tomáš Urbánek

Nikola Paillereau

Diagnos.cký nástroj pro posouzení 
vývoje komunikace u českých děe 

od 8 do 30 měsíců
TA ČR TL05000458

Sogware pro pokročilou diagnos.ku 
grafomotorických obeží

TA ČR TL03000287

Faktory recidivy a proces 
ukončování kriminální kariéry 

v kontextu podmíněného 
propuštění z výkonu trestu 

odněe svobody
TA ČR TL03000019

Rozpoznávání slov u českých děe: 
mezidialektová vývojová 

perspek.va
GA ČR 21-09797S

Sylvie Graf

Vzájemná percepce akulturačních 
preferencí u společenské většiny a 

přistěhovalců v meziskupinové
perspek.vě

GA ČR 20-01214S

PF JU

Iva Stuchlíková

Hyperspace pro forma.vní hodnocení a 
badatelsky orientovanou výuku 
v přírodovědných předmětech 

a v matema.ce
TA ČR TL02000368

Celonárodní výzkum sexuálního 
chování, preferencí a wellbeingu

obyvatel České republiky: aktuální 
situace a trendy

GA ČR 21-31490S

Charakterizace stavového repertoáru a 
dynamiky spontánní mozkové ak.vity 

neurozobrazovacími metodami 
GA ČR 21-32608S

Vývoj nástrojů pro predikci školní 
úspěšnos. v předškolním věku: Index 

kumula.vního rizika a Screening
afek.vních a kogni.vních funkcí formou 

interak.vních počítačových her
TA ČR TL02000561

Mar.n Brunovský

Mabel Virginia 
Rodriguez Manchola

Karel Valeš

Petr Weiss

Vztah kognice ke kogni.vní a 
mozkové rezervě u prvních epizod 

onemocnění schizofrenního 
spektra: prospek.vní studie

GA ČR 21-03615S

Klára Bártová

Výzkum ženské sexuální reak.vity: 
psychofyziologická a subjek.vní 

odezva na vizuální podněty
GA ČR 20-03604S

FHS UK

Jitka Lindová

Gabriela Seidlová 
MálkováKomplexní diagnos.cká baterie pro 

posuzování jazykových a 
fonologických schopnose v 

předškolním a raném školním věku
TA ČR TL02000174

Vliv expresivity a neverbální 
komunikace dívek vůči 

vrstevníkům na jejich sociální 
fungování během ontogeneze

GA ČR 19-17540S

Lukas Blinka

Bach: Vývoj testů školních 
dovednose 

TA ČR TL02000268

Závislost na hraní počítačových her v 
longitudinální a psychodynamické 

perspek.vě 
GA ČR 21-30769S

Anna Ševčíková

Petr Macek

Adolescentní zkušenost: Mladí Češi v a po 
období společenských změn 

GA ČR 19-22997S

Proměny partnerských vztahů ve starším 
věku

GA ČR 20-25752S

Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislos. 
s rozvojem světelných technologií 

TA ČR TL02000183

Teore.cká zkouška pro žadatele o řidičské 
oprávnění včetně posouzení schopnos. vnímat 

a předvídat riziko 
TA ČR CK03000009

Možnos. on-line psychosociální péče pro 
situace omezeného přímého kontaktu 

TA ČR TL04000033

Matúš Šucha

Leona Jochmannová
Kateřina Chládková

Sledování objektů v pohybu –
iden.ta, nejistota a vizuálně 

rozmanité prostředí.
GA ČR 19-07690S

Maximální vizuální paměť
GA ČR 20-06894S

Filip Děchtěrenko Filip Smolík

Ivo Čermák

Predik.vní a adap.vní 
procesy v dětském jazyce

GA ČR 19-15576S

Tvůrci novodobé české 
psychologie: příspěvek k orální 

historii české psychologie
GA ČR 19-11117S

Vít Třebický
Psychologie mezimužské kompe.ce

a její neurální koreláty
GA ČR 19-11822S

Antonín Šebela Iveta Fajnerová

Barbora Orlíková

Eliška Procházková

Tereza Nekovářová

Virtuální město - baterie her pro 
kogni.vní trénink a nácvik každodenních 
činnose v ekologicky validním virtuálním 

prostředí
TA ČR TL01000309

Expozice stresovým situacím v 
prostředí virtuálního města

TA ČR TL03000223Na samotu nejsi sama: 
sogware ke snižování 

psychosociálního stresu
TA ČR TL04000197

Efek.vita systému adiktologických
služeb v České republice v 

souvislos. s pandemií COVID-19
TA ČR TL04000382

BrainTech: Inova.vní technologie pro 
psychiatrii a klinické neurovědy 

TA ČR TP01010062

Výcvik zaměřený na zvyšování připravenos. 
policistů pro psychicky a komunikačně 

náročné situace pomocí virtuální reality
TA ČR TL03000050

FF MUČeněk Šašinka

Vliv sociokulturních faktorů a písma na 
percepci a kognici komplexních zrakových 

podnětů
GA ČR 19-09265J

Lenka Mar.nec 
Nováková

Olfaktorická percepce a reak.vita 
u jedinců s úzkostnými a 
nutkavými rysy chování

GA ČR 22-31662S

Faktory ovlivňující vývoj 
chemorecepce v dětství a dospívání v 

semilongitudinální perspek.vě
GA ČR 20-09616S

PedF UK

Vliv rodičovských výchovných strategií na 
míru a způsob užívání digitálních

technologií malými dětmi (ve věku 6-9 let) 
GA ČR 21-31474S 

Kateřina 
Lukavská

Cizinec jako symbol 
jinakos. - jak osobnost 
ovlivňuje naše postoje

GA ČR 19-10057S

Vyhnání, vykořenění a 
změna životní linie -

mezigenerační studie
GA ČR 22-04477S

Eva Landová

NUDZ

Jana Kopřivová

Lidské reakce na ancestrální a 
moderní hrozby v porovnání s 
nákazou přenosnou vzduchem

GA ČR 22-13381S

Posílení prostorových vzpomínek 
během spánku a pomocí cílené 

reak.vace pamě.
GA ČR 22-16874s

Konstan.nos Kafetsios

Přesnost a zkreslení v 
percepci emoční 

obličejové exprese: 
procesy v sociální interakci

GA ČR 22-15238S

FF UP

Zuzana Štěrbová

FF UK

Ak.vní vliv rodičů na 
partnerské vztahy 

jejich potomků 
GA ČR 22-27522S

Lenka Mar.nec 
Nováková

Hynek Cígler

FSS MU

Psychologické procesy spojující občanské 
zapojení a well-being

GA ČR 22-27941S

Jan Šerek

Marek Preiss

Kogni.vní superaging u fyzicky 
ak.vních žen 

GA ČR 22-24846S

PVŠPS

Hana Georgi


