
Studium je určeno psychologům (výjimečně absolven-
tům příbuzných magisterských oborů), kteří si chtějí 
prohloubit psychologické poznatky. Důraz je kladen na 
důkladné osvojování si nejrůznějších výzkumných stra-
tegií, tvorbu odborných prací a zapojení do výzkumných 
týmů pod vedením školitelů.Cílem je posilovat samo-
statnou tvůrčí práci ve výzkumu, případně s přesahem 

do psychologické praxe.  Studium je rozděleno do tří zá-
kladních oborů: 
• obecná psychologie
• sociální psychologie
• vývojová psychologie

VÝČET VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ 
A VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ PRACOVIŠTĚ 
Výzkum psychoterapeutických výcviků a integrace, Ri-
zika užívání internetu dětmi a dospívajícími, Rozumově 
nadaní studenti s dyslexií, Cesty do dospělosti: longitudi-
nální výzkum, Efektivní vůdcovství.

TÉMATICKÉ OKRUHY A ZÍSKANÉ 
DOVEDNOSTI
Tématy jsou například vynořující se dospělost, vývoj 
osobnosti, identita, vztahy v rodině, citová vazba, psy-
chologie internetu, problémové a nadané děti, psycho-
logická diagnostika, výzkum psychoterapie. Absolvent 
bude vybaven nejnovějšími teoretickými poznatky z 
příslušné oblasti. Bude ovládat metodologii a výzkumné 

postupy potřebné ke komplexní analýze psychologických 
problémů jednotlivců i malých skupin.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi PhD. studia se uplatní při tvorbě výzkum-

ných projektů a budou umět 
provádět analýzy v uvede-
ných oborech v základním i v 
aplikovaném psychologickém 
výzkumu. Rovněž budou od-
borně vybaveni pro  interdis-
ciplinární výzkumnou spolu-
práci. Uplatnění mohou najít  
ve výzkumných ústavech, jako 
vysokoškolští učitelé, koordi-
nátoři výzkumných projektů, 
apod. 

Studium je členěno do pěti studijních programů, 
studenti volí konkrétní jednooborové studium.
 Ð Přijímací řízení 2 x ročně 
 Ð Standardní doba studia 4 roky
 Ð 240 kreditů za studium 
 Ð V denním studiu stipendium
 Ð Zapojení do vědy a výzkumu prostřednictvím 

školitele
Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou, 
obhajobou disertační práce a ziskem titulu Ph.D. 
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Nejvýznamnější školitelé

 Ð Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
 Ð Prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
 Ð Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
 Ð Prof. PhDr.Tomáš Urbánek, Ph.D. 
 Ð Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
 Ð Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
 Ð Doc. PhDr. David Šmahel, PhD.
 Ð Doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D
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