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Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Veveří 97, 602 00 Brno
URL: http://www.psu.cas.cz
Tel.: 532 290 278
Fax: 549 244 667
E-mail: ivona@psu.cas.cz, ustav@psu.cas.cz

Charakteristika

Výzkum ústavu je zaměřen na oblasti psychologie osobnosti 
a sociální psychologie, kognitivní psychologie a psychologie 
zdraví. Rozvíjí rovněž metodologii psychologických výzkumů.

Organizační členění

V ústavu jsou konstituována tři oddělení, jejichž členy jsou jak 
brněnští, tak pražští pracovníci: Oddělení psychologie osob-
nosti a sociální psychologie, oddělení kognitivní psychologie 
a oddělení psychologické metodologie. Pražská část ústavu 
sídlí v ulici Hybernská 8 na Praze 1.

Výzkumný program, projekty, granty

Výzkumný program ústavu se orientuje na studium podmínek 
optimálního vývoje člověka v celoživotní perspektivě a zahr-
nuje zejména tato témata: osobnostní dispozice, kognitivní 
procesy včetně osvojování jazyka, problematiku „já“, identitu, 
narativní modus reflexe reality, adaptivní fungování jedince, 
psychosociální determinanty zdravé osobnosti, životní spokoje-
nost, způsoby zvládání obtížných situací, resilienci (psychickou 
odolnost), silné stránky osobnosti a faktory ohrožující zdravý 
vývoj a fungování osobnosti. Významnou součástí výzkumů je 
rozvoj a kultivace kvantitativních a kvalitatitních metod (např. 
psychosémantické a psycholingvistické přístupy, longitudinál-
ní studie, ale i dotazníkové výzkumy či experimenty).

Mezinárodní spolupráce

Pracovníci ústavu participovali v několika mezinárodních 
výzkumných projektech jako hlavní řešitelé či spoluřešitelé 
(např. Democratic Citizenship a Social and Cultural Construc-
tion in Two Cultures nebo Social And Health Assessment – 
SAHA). Výsledkem mezinárodní spolupráce jsou mj. společné 
publikace časopisecké i knižní. Pracovníci ústavu jsou členy 
výborů mezinárodních odborných společností (např. European 
Science Foundation – ESF nebo Evropské federace psycholo-
gických asociací – EFPA), členy redakčních rad mezinárodních 
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časopisů, někteří přednášejí na zahraničních vysokých 
školách.

Spolupráce s vysokými školami

Pracovníci Psychologického ústavu vedou odborné kurzy 
na Masarykově univerzitě a na dalších vysokých školách 
v Brně, Olomouci a Praze; jsou v těchto institucích členy vě-
deckých i oborových rad a dalších odborných komisí. S vyso-
kými školami udržují těsnou spolupráci i v rámci výzkumných 
aktivit, a to formou společných grantových projektů.

Služby veřejnosti

Psychologický ústav vydává časopis Československá psycho-
logie, který je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, 
ale i psychologické praxi. Je vydáván od roku 1957. Jde o jedi-
ný český psychologický časopis s impact factorem.




