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VP2: Humánní synergie v dopravě 

 Realizována O36: Oblastí humanitních věd 

v dopravě. 

 Cílem je využít a propojit znalosti a metody široké 

palety humanitních věd a aplikovat je v dopravních 

vědách. 

 Objektem výzkumu je lidský činitel, který hraje stále 

větší roli v problematice bezpečnosti a rozvoje 

dopravy. 
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Humanitní vědy v dopravě 

Psychologie (chování řidičů, rozhraní člověk - stroj, 

vnímání, distrakce, interpretace dopravních situací, 

psychologické prvky ve zklidňování dopravy…). 

Sociologie (mobilita obyvatel, návyky a stereotypy řidičů, 

specifické skupiny obyvatel a jejich potřeby…). 

Pedagogika (metody dopravní výchovy k odpovědnosti, 

autoškolství …). 

Socioekonomická geografie a urbanismus (plánování 

dopravních sítí, rozvoj regionů pomocí dopravy…). 
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Program mnohostranné spolupráce COST 

COST 358 
 

Světově nejrozsáhlejší projekt, zabývající se pěší  

infrastrukturou. 

Cíl: 

Pomocí zvýšení kvality pěší infrastruktury, podporovat  

častější užívání chůze jako dopravy. 

Interdisciplinární projekt:  

Design, technické provedení, bezpečnost, psychologické a sociální 

aspekty, vazby na další druhy dopravy, kampaně, propagace. 
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COST 358: příklad synergie věd v praxi 

Zdroj: COST 358, Final report. www.walkeurope.org 



Humánní synergie v dopravě: 

vize rozvoje 

 Prolomení paradigmat interdisciplinárním 

přístupem 

 Využití metod i z nepříbuzných vědních oborů 

 Rozvoj „nových“ věd: př. sociologie mobility 

 Důraz na aplikovaný výzkum: výsledky nejsou 

pouze teoretického rázu 

 Dynamický přístup: strategie pro budoucnost 

měnícího se světa 
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